










মহাভারত। 

দ্রোণপৰ। 

ভগ্রবান্ বেদবাস প্রণীত মুলের অলুবদ | 

শত) 5 

48 শীযুত গ্রতাপচন্্র রাঁয় কর্তক প্রকাশিত । 

“মেঘ যেষপ 'প্রজাবর্গেব উপজীবা এই মহাভারত দেইনপ গৃহীগথে 
উগজীব্য স্বরূপ |, মভাভারত ; 

পুনঃসণ্ফ্রণ 

কালক।তা। 

ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। 

চিংপুর রোড ৩৬৭ শং বোডাসাকো। 

জা ১০৮৫ সাঙ্ষ | 





দ্রোণপর্ধের সূচীপত্র । 

পা 5 পাশা 

অধ্যায় প্রকরণ পৃষ্টা) পংক্তি", 

:, ই, ৩, ও, অঃ। জনমেজয়ের প্র । বৈশম্পায়ন কক ধৃতরাহ্ী ও. 
তা৮াঃ পুত্রগণের অবস্থা বর্ণন। কর্ণ নির্ধাণ। ভীম্ম সমীপে গমন পূর্বক 

খন ৮৫ আক্ষেপ । রী ঠ ১ £ 

বু: £ 8১৬, ৭, ৮১ ৯১ ১০১ ১১১ ও, শ, অঃ। কর্ণের প্রতি ভীম্মের আশ্বাহ 

মঞ্দান' সেনাপতির নিমিত্ত কর্ণের প্রতি ছূর্য্যোধনের আদেশ । ছুর্ষেযোধনেন 

উৎসাহ; দ্রোণের পরাক্রম। ধৃতরাষ্ট্রের ভ্বোণবধ শ্রবণ) হৃতরাষ্ট্রের 
বিশ্রাগ ব্য হা ৮” ২২ 

৭২, ১৩, ১৪ ১৫১ ১৬, ১৭, ১৮, ও, অঃ । যুধিষ্ঠিরগ্রহণার্থ দ্রোণাঁচার্যের 

নিকট হুর্য্যোধনের বর প্রার্থনা । দ্রোগাচাধ্যের যুধিষ্ঠির গ্রহণ প্রতিজ্ঞা 
'সভিদন্থুর পরাঁক্রম । শল্যাপয়ান। ধনগ্তুয় যান,। স্ধস্ব বধ।... ২৪ ২৩ 

১৯, ২০১ ২১, ২২১ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৯১ শ, ও, অঃ। 

ংশগ্ডকগণের সহিত অর্জুনের যুগ্ধ সঙ্কুল যুদ্ধ ; দ্রৌণাচার্যের যুদ্ধ ; ধ্বজাদি 

কথন; ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি; ছ্ন্ব যুদ্ধ; ভগদত্তেস যুদ্ধ, সংশপ্তক বধ) 

ভগদত্তের যুদ্ধ) ভগদত্ত বধ; শকুনির পলায়ন! ৮০ ৪৩ ২ 

৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, শ, অহ। নীলবধ, সকল 

যুদ্ধ; চক্রব্যহ নির্াণের পরামর্শ; চক্রব্যহ নিম্মাণ; অভিমন্থার প্রতিজ্ঞা, 
অভিমন্থার পরাক্রম ) দুঃশাসনের যুদ্ধ; ছুঃশামন ও কর্ণের পরাজয় ! 

॥ ৫ ০ ৭৬ ২৮ 

৪১, ৪২, ৪৩, ৪$১ ৪৫, শ, অঃ। অভিমন্যুর পরাপ্রম। শৃলপাণির নিকট 
রদ্রথের বরলাঁত বৃত্বাত্ত । জয়দ্রথ যুদ্ধ। অভিমন্থ্যর পরাক্রম। ছুর্ষ্যো- 



হ্মধ্যাধ ধীকরণ পৃষ্ঠ! পুক্তি 

৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০১ ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬ শ, ও অঃ । ক্রাথ- 

পুত্র বধ? বৃহদ্বল জয় ; অভিমন্ার যুদ্ধ ) অভিমন্তযু বধ, সমরভূমি বর্ণন 7 

যুধিঠির বিলাপ) মৃত প্রজাপতি সংবাদ; স্যগ্রয়োপাখ্যান; স্থহোত্রো- 
পাখ্যান। ঠা *** ১০৫ ২ 

৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ষ্টি, ও অঃ1 পৌরবো' 

পাখ্যান। শিবিরাজার উপাখ্যান; বামোপাখ্যান ; ভগীরথোপাখ্যান 

দিলীপোপাখ্যান ; মান্ধীতার উপাখ্যান; যযাতি বাজার উপাখ্যান , 

অন্বরীশোপাখ্যান ) শশবিন্দুর উপাখ্যান) গয়োপাধ্যান; রস্তিদেবো- 

পাখ্যান। *** টন ১২৭ ৬ 

৬৮, ৬৯, ৭০১ 9১, ৭২, ৭৩, তি, ও অঃ। ভরত পাখ্যান ; পৃথু রাঙ্গার 

উপাখ্যান ) জামদগ্সোপাখ্যান ; নারদের বরগ্রভাবে হ্যগুয়ের পুত্রপ্রাপ্তি)। 

আভিমন্গার আদর্শনে অজ্ভুনের খেদোক্তি; অভিমন্থ্যবধ শ্রবণে অঙ্জুনের 
গতি । ৫ ৪$% ৬৩২ ৯ 

৭8১ ৭৫) ৭৬, ৭৭) ৭৮, ৭৯, ৮০১ ৮১, ৮২১ ৮৩, ৮৪১৮৫) ৮৬) তি; অঃ) 

জয়দ্রথের অশ্বাস ; কৃষ্ণ বাক্য ; অজ্জুন বাক্য ; কৃষ্ণ কর্তৃক সুভঙার আশ্বাস 

শ্রাদান; সুভদ্রার রিলাঁপ,; কৃষ্ণ দাকুক সম্ভাষণ; ভজ্ছনের স্বপ্রদর্শন, 
'অজ্ভ্রনের পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্তি, যুধিষ্ঠির সঙ্জী; কৃষ্ণ বাক্য, অর্জুন বাকা, 
ধতরাষ্টের অন্থৃতাঁপ, ধন্য় বাঁক্য পর ১৫৩ ১৭ 

৮৭) ৮৮১ ৭৯) ৯০১ ৯১১ ৯২, ৯৩, ৯৪, ক্তি, অত। কৌরৰ বহু নির্মাণ, 

আভ্ভুনের রপ প্রবেশ, অজ্জুনের যুদ্ধ, ছুঃশাঁপন দৈন্যের পরাভব, দ্রোণাঁ- 
তিক্রম, শ্রভাযুধ ও স্ুদক্ষিণ বধ, অস্বোষ্ঠ বধ, ছৃর্ধোধনের কবচ 
বন্ধন ৮১৪ ৮ ১৮০ ১ 

৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮) ৯৯, ১০০, ১০১, ম, অঃ। সঙ্ক,ল যুদ্ধ, দ্রোণ ও সাঁতা- 

কির যুদ্ধ, অঞ্ঞুনের সরোবর নির্ীণ, সৈন্য বিস্ময়, ছুর্্যোধনের আগ 
মন। ১, *** ২০৩ ২ 

১০২১ ১৩, ১০৪, ১০৫১) ১০৬, ১০৭১ ১০৮১ ১০৯১ ১১০১ ১১১১ ১৯২, ৯১৩ 

শ, অঃ। হূর্ষয্যোধনের দত্ত প্রকাশ, ছুর্য্যোধনের পরাজয়, সঙ্কুল সংগ্রাম, 

খবজ বর্ণন, যুধিটরিরাপষান, সাঁত্যকির সংগ্রাম, অলম্বৃষের পরাজয়, অলনুষ 

বধ, যুধিঠির বাবা, ধ,.ও পাত্যকির প্রবেশ ১১ ২২০ 5 ২ 



ঠা 

চাধ্যায় প্রকরণ পৃষ্টা পুংক্কি। 

১১৪, ১১৫, ১১৬) ১১৭) ১১৮১ ১১৯, ১২০১ ১২১ শ, অঃ । কতবর্দার 

পঞ্জাক্রম, জলসন্ধ বধ, কৃতবন্মীর পরাজয়, সাতাযকির পরাঁক্রম, সুদর্শন বধ» 

ববন পরাজয়, সা্যকির প্রবেশ রঃ ২৫৫ ০, ২ 

১২২, ১২৩, ১২৪) ১২৫, ১২৬, ১২৭,১২৮,১২৯ শ, অঃ। ভ্রোণ পরাক্রম, 

দুঃশাসনের পরাজয়, সঙ্গুল সংগ্রাম, দ্রোণ পরাক্রম, যুধিষ্ঠিরের চিস্তা, ভীম 
প্রবেশ, যুধিষ্টিরের হর্ষ, কর্ণের পরায়. ২৭৭ ২, ৪ 

১৩০১ ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪) ১৩৫) ১৩৬, ১৩৭) ১৩৮, ১৩৯ শ, অঃ। 

হুর্যযোধনের সংগ্রাম, কর্ণের পরাজয়, ভীম ও কর্ণের সংগ্রাম, কর্ণাপষান, 

ভীমের পরাক্রম, ভীমের সংগ্রাম ... ৩০১ ক ২ 

১৪০, ১9১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫১ ১৪৬, ১৪৭) ১৪ শ,অঃ। রাজা 

'লন্বুষের বধ, সাত্যকির ধনগ্য় দর্শন, ভূরিশ্রবার বাহচ্ছেদ্দন, তূরিশ্রবার 

বধ, সাত্যকির প্রসংশা, সন্ক,ল সংগ্রাম, জয়দ্রথ বধ, কর্ণ ও সাভ্যকির 
গ্রাম, বাসদের কর্তৃক অঞ্জনের রণভূমি দর্শন ... ১২৮ “৮ ২১ 

১৪৯) ১৫০, ১৫১১ ১৫২, ১৫৩, ১৫৪) ১৫৫১ ১৫৬, ১৫৭ শ, অঃ। ধরন্- 

রাজের হর্ষ, ছুধ্যোধনের অনুতাপ, দ্রোণ বাক্য, পুনযুন্ধারস্ত, দুর্যযোধনের 
পরাতব, দ্রোণ সংগ্রাম, ভীমের পরাক্রম, অশ্থথামার সংগ্রাম, দ্রোণ ও 
যুখিষ্ঠিরের সংগ্রাম রি ৩৬৪ রঃ ১৫ 

১৫৮, ১৫৯১ ১৬০৪ ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪; ১১, ১৬৬, ১৬৭) ১৬৮) ১৬৯ 

টি, অঃ কৃপ ও কর্ণের বাক্য, দুর্যোধন বাক্য, অশ্বদ্থামার পরাক্রম, সঙ্ক,ল 
গ্রাম, রাত্রি সংগ্রাম ও সোমদত্ত বধ, দিপদ্যোতন, সঙ্ক,ল সংগ্রাম, যুধি- 

চিরাপষান, হুর্যযোধনাপযাঁন, সহদেবাপযান অলর্ধষের পরাভৰ, শতানী- 
কের সংগ্রাম হা ৪ ৩৯৪ চি ২৬ 

১৭০১ ১৭১, ১৭২১ ১৭৩, ১৭৩, ১৭৫) ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯১ ১৮০১ ১৮১১ 

১৮২১ ১৮৩১ ১৮৪১ ১৮৫ তি, অঃ) রাত্রিসন্কল সংগ্রাম, ঘটোৎকচাপযান, 
অলম্বল বধ, কর্ণ ও ঘটোৎকচ সংগ্রাম, অলামুধের সংগ্রাম, অলাযুধ বধ, 
ঘটোত্কচ বধ, কৃষের হর্ষ, কৃষ্ণ বাক্য,ব্যাস বাকা, সৈন্যনিদ্রা! ৪৩৮... ১৫ 

১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯) ১৯০) ১৯১) ৭৯২, ১৯৩১ ১৯৪, ১৯৫) ১৯৬, ১৯৭, 

১৯৮, ১৯৯১ ২০০১ ২০১) ২০২, ২০৩ য়, অঃ। প্রোণ ও দুয্যোধনের কথোপ- 

কখন, সঙ্কুল সংগ্রাম, নকুল সংগ্রাম, সঙ্কূল সংগ্রাম, ধর্রাজের মিথ্যাবাক্য 



জধায গ্রকরণ পৃষ্ঠা 

প্রয়োগ, দোণ ও ধুষ্টদ্যয়ের সংগ্রাম, দ্রোগ বধ, অশ্ব্মার ক্রোধ, 

গঁয় বাকা, ধুষ্টছ্যমন বাকা, হষ্টছ্যক্স ও সাত্যকির ক্রোধ, পাওবস্যৈনের 

ত্যাগ, অশ্বথ।মার পরাক্রম, ব্যান বাকা, শতরুত্রীয় বাাখাযান,। ৪৭৫ 

জোণ পর্ষের সুচীগত্র সম্পর্ণ 



মহাভারত 

দ্রোণপর্ব | 

দ্রোণাভিষেক পর্বাধ্যায় | 

প্রথম অধ্যায়। 

নারায়ণ, নরোঁভ্তম, নর ও দেবী সরন্বতীকে নমস্কার করিয়া! জয় উচ্চা- 

রণ করিবে । 

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! অগ্রতিম সত্ব ওজন্বী বলবীর্ধ্য ও পরা- 

ক্রমে অদ্বিতীয় শান্তন্থতনয় ভীম্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইরাছেন বণ 
করিয়া রাজ। ধৃতরাস্র কি করিয়াছিলেন ? তাহার পুত্র ছুর্্োধন ভীম্ম দ্রোণ 

হ্তি মহারথগণের সাহাফ্যে মহাধন্গুদ্ধর পাওবগবকে পরাজিত করিয়। 

রাজ্য ভোগের অভিলাধী হইয়াছিলেন, ধন্তদ্ধরগণের কেতুস্বরূপ সেই ভীম্ষ 
নিহত হইলে তিনিই ব। কি করিয়াছিলেন? এই সমস্ত আমার নিকট 

কীর্ভন করুন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! রাজা ধৃতরাস্ত্র ভীম্মের নিধন বৃত্বাস্ত 

শ্রবণ পুর্ধক এনপ চিন্ত। ও শোকে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, যে, কিছুতেই 
শাস্তিলাভ করিতে না পাত্রিয়া নিরপ্তর বেবল সেই দুঃখই চিন্তা করিতে 

লাগিলেন ॥। এমন সময় বামিনী সমাগত হইল । সঞ্জয় শিবির হইতে 

হস্তিনাপুরে ধূৃতরাষ্ট্র সদীপে উপনীত হইলেন । পুত্রগণের জরাভিলাধী 

রাজা ধূনরাষ্ট্র ভীক্মের নিধনবাগ্ শ্রবণ করিয়। বপি বিষগজ্দয়ে বিলাপ 

করিতেছিলেন ; তিনি সঞ্জরকে প্রাপ্ত হইয়া জিন্তাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! 

কালপ্রেরিত কৌরবগণ মহাবল পরাক্রমশালী ভীম্মেব নিধনে সাতিশয় 
শোকাক্রান্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন ? এই সমস্ত আমার নিকট বঁর্ভন 

কর। মহাঁতআ্ী পাওবগণের সৈন্য সকল ভ্রিভুবনের ভয় উৎপাদন করিতে 

পারে। 

সঞ্জয় ক হে রাজন! টা দেবব্রত ভীন্ম নিধন হইলে, 
আপনার তনরগণ যাহা করিরাছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, স্থিরচিত্তে 

শ্ববণ করুন । 



হ মহাভারত । 

হে রাজন্! সত্যপরাক্তম ভীম্ম নিহত হইলে, আপনার এবং পাণুব- 
পক্ষীয় বীরগণ পৃথক্ পৃথক্ চিস্তা করিতে লাগিলেন। হে বিশাম্পতে ! 

আপনার পক্ষগণ বিস্ময় ও পাণ্বগণ আহ্লাদ সহকারে ক্ষত্রিয় ধঙ্শানুসারে 

পিতামহকে অভিবাদন পুর্ব্বক সম্নতপর্বধ শর সমূহ দ্বারা তাহার উপধার্ডে? 
সহিত শয্যা বচন করিয়া চারি দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। অনস্তর 

তাহাঁর। পরম্পর সম্ভাষণ পূর্বক পিতানহের অন্নমতি লইয়। তাহাকে প্রদ- 
ক্ষিণ করত কালপ্রেরিত হুইয়া৷ কোঁপারুণনয়নে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিয়া পুনরায় সমরার্থ প্রস্থান করিলেন। তখন উভয়পক্গীয় মৈন্যগণ 
তৃষ্য ও ভেরী নিনাদ করিতে করিতে বহির্গত হইল। পর দিন প্রাভঃ- 
কালে কৌরবগণ ক্রোধপরবশ ও কালোপহত হইয়। মহাক্সা ভীষ্মের হিত- 
কর বাক্য অগ্রাহ্য করত অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পুর্ধাক গমন করিতে লাগিলেন। 

হে রাজন্। মৃত্যু কর্তৃক সমাহুহু কৌরবগণ স্বপক্ষীয় রাজগণের 
সহিন্ত সমবেত হইয়া আপনার ও ছুর্য্যোধনের অজ্ঞীনতা এবং ভীম্ষের 

নিধন হেতু শ্বাপদসমাকীর্ণ অরণ্যে রক্ষকহীন অজ ও মেষ সমূহের ন্যায় 

সাতিশয় বিমনা হইয়া উঠিলেন। বাফু যেরূপ চতুর্দিক হইতে প্রবাহিত 
হইয়] মহার্ণবস্থ নৌক1] সকলকে আহত করে, তদ্রপ পাগুবগণ নক্ষত্রহীন 
'ছ্যুলোকের ন্যায়, সমীরণশৃন্য আকাশের ন্যার, শস্যবিহীন পৃথিবীব ন্যায়, 
সংস্কারবিহীন বাক্যের ন্যার, বলহীন অস্থরসেনার ন্যায়, পত্তিহীন। বর- 

বর্ণিনীর ন্যায়, শুক্ষজল] নিম়গাব ন্যায়, বৃক কর্তৃক রুদ্ধ ও হতযূথপ মুগীর 

ন্যায়, ভীঙ্মশূন্য সেই ভারতী সেনাকে সাঁতিখর নিপীড়িত করিয়াছিলেন । 

এ সেনার মধ্স্থিত অশ্ব, রথ ও গজ সকল ব্যাকুল, অধিকাংশই বিপন্ন 
এবং সকলেই দীন ও ভীত হইরাছিল; এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন মহীপাল ও 
সৈনিকগণ ভীগ্ম ব্যতিবেকে বেন পাতালে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন । 

তখন কৌরবগণ শ্টীষ্ম সদৃশ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। যেমন গৃহী 
ব্যক্তির মন সাধু অতিথির গ্রতি ও আপদাক্রান্ত ব্যক্তির মন বন্ধুর প্রতি 

ধাবমান হয়, সেইরূপ কৌরবগণের মন কর্ণের প্রতি ধাবমীন হইল। 
তখন নরপতিগণ রাধেরকে আপনাদের হিতৈষী মনে করিয়া কর্ণ! কর্ণ! 
ৰলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন কর্ণ, তাঁহার অমাত্য 

ও বন্ধুগণ দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই; অতএব শীঘ্র তাহাকে আহ্বান 

ৰকর। মহাবীর কর্ণ রখিশ্বয়ের তুল্য, রথাতিরথগণের শ্রেষ্ঠ, শূরগণের 

লম্মত এবং ধম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেও সমর্থ; 

ভথাপি ভীম্ম বলবিক্রমশালী রথিগণের গণন। স্ময়ে তাহাকে অদ্ধরথ 
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বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন। তিনি সেই নিমিত্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া 

তীম্মকে কহিয়াছিলেন, চে ভীম্ম1 তুমি জীবিত থাকিতে আমি কদাচ 

যুদ্ধ করিব না । এই মহাসংগ্রামে পাওবগণ তোমার হস্তে বিনষ্ট হইলে» 

আমি ছূর্য্যোধনের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক অরণ্যে গমন করিব; অথবা 

মমি পাগডবগণ কর্তৃক নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলে, আমি এক 

রথে তোমার অভিপ্রেত রথিগণকে সংহার করিব । এই বলিয়। মহাযশ! 
কর্ণ ছূর্য্যোধনের অভিপ্রায়ান্ছসারে দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই। মহাবল 

ভীম্মই ঘুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংহার করিয়াছেন । তিনি নিহত হইলে, 
পারগ।মী ব্যক্তি যেমন ভেলককে স্মরণ করে, তদ্রুপ আপনার তনয়গণ 

কর্ণকে স্মরণ করিলেন। তখন আপনার পুত্র সৈন্য ও ভূপালগণের সহিত 
হা কর্ণ! এই সমুচিত সত, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। 
কর্ণ পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন । উহার পরাক্রম 

ছুর্নিবার্ধা ; এই নিমিত্ত যেরূপ বিপদ সময়ে সকলের মন বন্ধুর প্রতি ধাব- 

মান হয়, সেইকপ আমাদিগের মন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল । যেরূপ 

' ৰান্ছদেব দেবগণকে সতত ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, সেইব্প তিনি 
আমাদিগকে এই মহ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবেন । 

এইরূপে সঞ্জয় বারম্বার কর্ণের কথ! কীর্তন করিতেছেন, এমন সমক়ে 
ধৃতরাষ্্র ভুজঙ্গমের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্র্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, 

সঞ্জয়! ছুর্য্যোধন প্রভৃতি তোমর। সকলে সাতিশয় কাতর ও একাস্ত 

ভীত হইয়া! যে কর্ণকে স্মরণ ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিপ্বাছিলে, তাহ! 

ভিনি মিথ্যা করেন নাই? কৌরবগণের আশ্রয় ভীগ্ম নিহত হইলে 
তোমাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, সভ্য পরাক্রয় মহাধন্দ্ধর বর্ণ তাহা 
পুরণ করিয়াছিলেন ত% তিনি আমার পুত্রগণের জয়াশ। সকল অরাতি- 

গণকে ভীত করিতে বিষুখ হন নাই ত? 

দ্বিতীয় অধ্যায় ২। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ ! মহাবীর কর্ণ মহাত্মা ভীম্মের নিধন বার্থ। 
শ্রবণ করিয়। অগাধজলধিমগ্র নৌক1 সদৃশ কৌরবগণকে সো দরের ন্যায় 
উদ্ধীর করিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তক্রপ তিনি বিপদ্দ- 
এত্ত কৌরবসেনাকে পরিত্রাণ করিবেন বলির! তাহাদিগের সমীপন্থ হইয়া 



ও মহ্ণভারত । 

কহিলেন, হে সৈন্যগণ ! মুধাংশুর শশলাঞুনের ন্যায় যিনি ধৃতি, বুদ্ধি, 

গরাক্রম, ওজস্বিতা, সতা, দম, সমুদয় বীর গুণ, দিব্য অস্ত্র, নম্রতা, হ্থী, 
প্রিয়বাদিতা ও ক্কৃতজ্ঞতায় নিরন্তর অলঙ্পত সেই দ্বিজ্শক্রনিপাঁতন ভীম্ম 

যখন নিহত হইয়াছেন, তখন বে সমুদয় যৌধগণ বিনষ্ট হইয়াছেন, ইন 

নিশ্চয় করিয়াছি; যখন মহারথ দেবব্রত ভীক্ম নিহত হইয়াছেন, তখন 
কালি যে সুর্রোদয় হইবে, ইহা! কে বলিতে পারে % অতএব কর্মের নিয়ত 

সম্বন্ধ নিবন্ধন এই জগতের কোন বস্কই অবিনশ্বর নহে । বজ্র ন্যায় মহা 

প্রভাবশালী ও বস্থতেজোঁছব ভীন্ম বস্তথুগণকে প্রাপ্ধ হইয়াছেন ; এক্ষণে 
ধন, পুত্র, পৃথিবী, কৌরবগণ এবং এই সমস্ত সৈন্যের নিমিত্ত শোক কর। 

মহাপ্রতীপসম্পন্ন ভীম্ম নিহত ও কৌরবগণ পরাজিত হইলে, কর্ণ বিমন। 

হইয়া অশ্রুপুর্ণনয়নে কৌরবগণকে বিশেষ রূপে আশ্বাস প্রদান করিতে 
লাগিলেন। আপনার পুত্র ও সৈনিকগণ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করির1 পর- 

শ্পর চীৎকার করিতে লাগিলেন; তখন তীাহাদিগের চক্ষু হইতে অবিরল- 
ধারায় শোকাশ্র বিগ্লিত হইতে লাগিল। 

হে রাজন্! পুনর্ধার ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ত হইলে, সৈন্য সকল মহী- 
পালগণের আদেশানুসারে সিংহের নার গঞ্জন করিতে লাগিল। তখন 

মহাঁরথ কর্ণ রথিগণকে হর্যান্বিত করিয়া কহিলেন, হে মহীপালগণ ॥ এই 

অনিত্য জগতে সকলেই নিরন্তর মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছে, চিন্তা করিয়া 
আমি সমস্তই অর্কির দেখিতেছি। দেখুন, আপনারা বিদ্যমান থাকিতে ও 

পর্ব সঘৃশ কুকুপুঙ্গব ভীম্ম কিৰপে নিপাঁতিত হইলেন ? মহারথ শাস্তন্থ- 

তনয় ধরাতলে পাত্তিত হইর1 ধরাতিলস্থ দ্িবাকরের ন্যাঁয় দৃষ্টিগোচর হুই- 

তেছেন। প্রধান প্রধান বীরগণ বিনষ্ট হইয়াছেন) সৈন্যগণ সাতিশয় 

নিপীড়িত হইয়াছে। শক্রগণ কর্তুক তাহারা সাহদবিহীন হইয়াছে) 
তাহারা একবারেই অশরণ হইয়! পড়িয়াছে। ভ্রম সকল যেরূপ পর্ধত- 

বাহী সমীরণের বেগ সহ্য করিতে পারে না, তন্রপ এক্ষণে ভূপালগণ কোন- 

রূপেই ধনপ্রয়কে সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। অন্তএব মহাত্মা শান্তনু- 

তনয়ের ন্যায় সংগ্রামে কুরুসৈন্যগণকে পালন করিব। এক্ষণে আমাতে 

ঈদৃশ ভাঁর সমর্পিত হইল, কিন্তু এই জগৎ সর্বপ্রকারেই অনিত্য বোধ হই- 
তেছে; মহাম্সা রণবিশারদ ভীম্ম নিহত হইয়াছেন। অতএব আমি কি 

নিমিত্ত ভীত নাঁহইব। আমি এই ঘোর সংগ্রামে বিচরণ পূর্বক পাণুব- 
গণকে শমনভবনে (প্রবণ করিয়া! জগতে যশই পরম সম্পত্তি, এই বিবেচন! 

করত অবস্থিতি করিব। অথব1 তাহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া 
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সমরক্ষেত্রে শয়ন করিব । যুধিঙির ধৈর্য্য, বুদ্ধি, ধর্ম এবং উৎসাহ সম্পর় ; 

ভীমসেন শত মত্ত হস্তীর সদৃশ বলশালী ; ধনঞ্জয় পুরন্দরের আত্ম ও যুবা, 

অনভতএব দেৰগণও পাঁওবীয় সৈন্যগণকে অনায়াসে পরাজয় করিতে সমর্থ 

হন না। যম সদৃশ মাদ্রীর পুত্রদ্ধয় এবং সাত্যকির সহিত বাশ্ছদেব যে 

সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তাহ] কৃতান্তের দুখস্বরূপ) কৌন কাপুং 
রুষই তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিবে না। স্ধীগণ তপস্যা 

দ্বারা তপ এবং বল দ্বারাই ব্লকে নিবারিত করিয়। থাকেন । 
হেছত! আমার মন অরাতিগণকে প্রতিহত ও আত্মীয়গণকে রক্ষা! 

করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছে ; আমি অদ্য অরাতিগণের প্রভাব 

নিবারিত করিয়া গমনমাত্র তাহাদিগকে পরাজয় করিব শিত্রাপ্্রোস্ন 

আমার একান্ত অসহ্য ; মৈনা ভগ্ন হইলে, যিনি মিলিত হইক্জসেন, তিনিই 

আমার মিত্র । হয়ক্সামি বীরোচিত কার্য সম্পাদন করিব, না হয় প্রাণ 

পরিত্যাগ করিয়া ভীমক্ষের অনুগামী হইব) হয় আমি সমুদয় রিপুকুল 

পির্দূল করিব, না হয় শত্রহস্তে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করিব। 

বদি পুরনারী ও কুমারগণের ক্রন্দন ও আর্তনাদ শ্রতিগোচর হয় এবং 

দুর্য্যোধনের পুরুষকাঁর পরাহত হয়, তাহ হইলে গ্ররূপ প্রতিজ্ঞাঁরূট হওয়াই 
আমার কর্তব্য ॥ অনহএব আমি অদ্য রাজ ছর্যোধনের বিপক্ষ গণকে 

পরাজিত করিব। এই মহাসত্গ্রামে প্রাণপণে কোরবগণকে রক্ষা করত 

সকল শক্রদিগকে নিহত করিয়া ছুর্যযোধনকে রাজা প্রদান করিব। এক্ষণে 

আমাকে স্বর্ণময় মণিত্র বিভৃষিত বিচিত্র কবচ, দিবাকরের ন্যায় প্রভা- 

সম্পন্ন শিরক্ত্রাণ, অগ্রি, বিষ ও ভূজঙ্গন সদৃশ শরাসন এবং ষোড়শ তুণীর 

বন্ধন করিয়া প্রদানকর। দিব্য চাপ, শর, মহতী গদা ও স্ুবর্ণথচিত 

শঙ্খ আহরথ কর; এই হেষময়ী নাগকক্ষা এবং ইন্দীবরের ন্যায় প্রভা- 

সম্পন্ন দিবাধবজ স্ক্ম বন্ত্রে পরিমাঁজিতি করিরা জাল সমবেত বিচিত্র- 

মালার সহিত আণরন কর; আর কতকগুলি শ্বেতাভ্রসন্িভ জঙ্টপুন্ত অশ্ব 
মন্ত্পুভজলে স্নান করাইরা তপ্তহেম ভূষণে ভূষিত করত শীত্র আনয়ন কর? 

কাঞ্চনমালা ও চচ্ ক্ুর্ধ্য সদৃশ বত্বরাজি দ্বার বিভূষিত, সংগ্রামোচিত 

উপকরণ সম্পন্ন বাহনসংযোজিত রথ আবর্তিত কর; ভারসহু শর]সন 

অরাতিকুলক্ষয়োপঘোগী উৎকৃষ্ট জ্যা, শরপুর্ণ বৃহৎ তৃণীর ও বর্ম সকল 

সজ্দিত কর; প্রস্থান কালোঁচিত কাংস্য ও হেমঘট দধিপূর্ণ করিয়া আন- 

য়নকর। মালা আনয়ন পূর্ব্বক অক্ষে রন্ধন করিয়া দাও এখং ভ্বভেরী 
সদুদায় বাদ্য কর। 



৬ মহাভারত । 

হেস্থত! যেখানে অজ্জুন, বৃকোদর, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব অব- 

স্থিতি করিতেছেন, শীপ্র সেই স্থানে” গমন কর» আমি তাহাদিগকে 
নিহত করিব, কিম্বা তাহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক ভীম্মের 
সহিত সমবেত হইব । যে সৈন্যে সত্যপরায়ণ যুধিষ্টির, ভীমসেন, নকুল, 
সহদেব ও ত্যপ্রয়গণ অবস্থিতি করিতেছে, তাহা জনন কর। নরপতির্গণের 

সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি সর্বসংহূর্ভা কৃতাস্ত অপ্রমত্ত হইয়া অজ্জুনকে রক্ষা 
করেন, তাহা! হইলেও তাহাকে বিনাশ করিব। অথবা ভীম্মের পথাব- 
লম্বন পূর্বক প্রেতরাজসদনে গমন করিব। আমার এই সমস্ত সহায় 
মিত্রদ্রোহী, ভক্তিবিহীন বা পাপাস্মা নহেন। 

অনন্তর স্বর্ণ, মুক্তা, মণি ও বত্রণচিত রথ স্থসঙত্জিত এবং পতাঁক1 ও 

বাধুর ন্যায়«বেগবান্ অশ্ব নকল সংযোজিত হইল | যেরূপ দেবগণ দেব- 
রাজকে অচ্চনা করিয়া থাকেন, সেইন্দপ কৌরবগণ কর্ণের পুজা করি- 
লেন। তখন অনলের ন্যাঁয় গ্রভাসম্পন্ন রাধেম্স অনল সদৃশ মেঘ গম্ভীর 

নিস্বন রথে বিমানারচ দেবরাজের ন্যায় স্থশোভিত হইতে লাগিলেন, 
এবং যেখানে ভরতকুল পিতামহ ভীম্ম শরশব্যাগত হইর। রহিয়।ছেন, 

সেই স্থানে গমন করিতে লাগিলেন । 

ভূতীয় অধ্যায় ৷ ও। 

হে রাজন! অগাধজলনিশগ্রদিগের থপ স্বরূপ, সৈন্য ও ধনুর্ধরগণের 
চিহ্ন স্বব্ধপ, ক্ষভ্রিরকুলের অস্তক শ্বরূপ দেবব্রত ভীম্ম মহাবাতশোধিত 

সাগরের ন্যার, প্রবন্দর কর্ডুক নিপাতিত ধমৈনাঁকের ন্যায় গগনভ্রষ্ঠ দ্িবা- 

করের ন্যায়, বৃত্রান্ুর পবাজিত বাসবের ন্যায় অজ্ঞুনের দিবা শর সমূহে 

নিপাতিত, যমুনা গ্রবাহ সদৃশ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও শরশয্যাগত হইয়া- 
ছেন অবলোকন করিরা আপনার পুভ্রগণের স্থুথ ও জয়াশা বন্মের সহিত 

ভগ্ন হইয়াছিল। কর্ণ ঈদৃশ অবস্থাঁপন্ন ভীম্মকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র রথ 
হুইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং শোকমোহে আচ্ছন্ন ও বাম্পাকুললোচন 
হইয়! তাহার নিকট পদব্রজে গমন করত তাহারে অভিবাদন করিয়। 
ক্ৃতাঞ্লিপুটে কহিতে লাগিলেন, পিতামহ ! জঁপনার মঙ্গল হউক; 
আমি কর্ণ; পবিত্র বাক্যে সম্ভাষণ ও নয়ন উন্দমীলন করিয়া অবলোকন 

করুন। বথন আপনি ধন্ধপরারণ বৃদ্ধ হইয়াও আহত হইয়া শয়ন করি- 

সস্াছেন, তখন নিশ্চয়ই কেহ ইহলোকে স্থকৃতির ফল ভোগ করিতে পারে 
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নাঁ। হে কুকুসত্তম ! কুরুগণের মধ্যে কোশবদ্ধন, মন্ত্রণা» ব্যৃহরচনা ও 

অস্ত্র প্রয়োগ কুশল জার কাহাকেও দেখিতে পাই না। যে বিশুদ্ববুদ্ধি 

ভীগ্ন বহুবিধ যোধগণকে ধধ করিয়া কৌরবদ্দিগকে ভয় হইতে রক্ষা করি- 

তেন, তিনি পিভৃলোকে গমন করিবেন, অতএব যেমন ব্যাপ্রগণ মুগ ক্ষয় 

করে, আজি অবধি পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেইরূপ কৌরব ক্ষয় করিবেন। 

আঙ্ি গাণ্ীব থোষের বীর্ধযজ্ঞ কৌরবগণ বজ্রপাণি হইতে অস্থরগণের 
ন্যায় অঙ্জুন হইতে ভয়বিহ্বল হইবেন £ আজি অশনিধ্বনি সদৃশ গাণ্তীৰ 

বিনিমুক্ত শরনিকরের শব্ধ কৌরব ও অন্যান্য রাজগণকে বিত্রাসিত 

করিবে । যেমন প্রজ্জলিত মহাজাল হুতাশন দ্রমরাজি ভম্মসাৎ করে, 

সেইরূপ কিরীটীর শর সমুদার ধার্তরাষ্ট্রগণকে দগ্ধ করিবে। ধনঞ্জয় 
প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় ও বাসুদেব বারুর ন্যায়, অনল ও অনিল যে যে 

স্কানে গমন করে, তত্রত্য নমুধাম তৃণ, গুল ও দ্রম দগ্ধ হইয়া যায়। 
হে বীর! সৈন্যগণ পাঞ্চজন্য ধ্বনি ও গাত্ডীব নিথেণষ শ্রবণ করিয়! 

সাতিশয় সন্ত্রসিত হইবে। আপনি না থাধিলে নরপালগপ উতৎ্পতিত ও 
রিপুবাতা কপিধ্বজ রগের ভয়ঙ্কর রৰ মহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। 
পঞ্ডিতগণ ধাহার দিব্য কম্ম সকল কীর্ভন করিয়া থাকেন, ষিনি ত্রিলো- 

চনের সহিত অনোকিক যুদ্ধ করিয়া তাহাব নিকট অকৃতাত্মাদিগের 

হুষ্পাপ্য বর প্রাণ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বাতুদেৰ যাহাকে সর্ধদা রক্ষা 

করিতেছেন, আপনি ব্যভীত কোন রাঁজাই ফেই সনরাভিমানী অর্ছুনের 

সহিত সংগ্রাম কছিয়। ভতাভাকে পহাছয় করিতে পারেন না। আপনি 

ক্ষত্রিয়কুলরুতণভ্ত, জুরাস্ুর পুগিত মহা শৌর্্যশালী ভার্গবকে সমরে 
পরাজিত করিয়াছেন, অতএব আমি আপনাব তন্তমত্ি লইয়া অস্ত্র 

প্রভাবে পন্নগ সদৃশ রণবিশাবদ পাঁগবকে মংহাৰ করিতে সমর্থ হইব । 

সপে বত 7 ২ 

কুকুকুলপিতামহ ভীম্ম কর্ণের এইবপ বাক্য অবণ করিগ্রা পরী তদনে 
দেশকালোচিত বাক্যে তাহাকে জঞোধন পুর্বাক কহিলেন, হে কর্ণ! 

সাগর যেবপ তরপ্গিণী সকলের, প্রভাকর যেরূপ জ্যোতিঃ পদার্থ সমুহের, 
সাধুগণ ষেরূপ সত্যের | উর্কারা ভুমি ফেন্ধপ বীজ পয়দাক়ের এবং প,জ নয 

বেপ প্রাণিগণের অবলম্বন; সেইন্ধপ তুমি জুইচ্গণে্স ভাভয়। দেক- 
গণ ৫ষকপ দেঝরাডের তুতীবা, তজ্রপ বান্ববগপ তোমার ভভুভগ* 



মহাভারত | 

হউন। নারায়ণ যেমন অমরগণের আনন্দ বন্ধন করেন, তদ্রপ তুমি 
বন্ধুবর্গেরও কৌরবদিগের আনন্দ বর্ধন কর; এবং অরাঁতিগণকে অপ 
মানিত কর। হে কর্ণ! তুমি পূর্বে ধার্তরাষ্্রগণের প্রিয়চিকীর্ঘ, হস 
রাজপুরে গমন পুর্বক স্বীয় বাহুবলে কান্বোজগণ গিরিব্রজগত নগ্রজিৎ 

প্রমুখ নরপালগণ, অ্ষষ্ঠ, বিদেহ, গান্ধার, উৎকল, মেকল, পৌণ, কালঙ্গ, 
অন্ধ, নিষাদ, ত্রিগর্ভ ও বাহলীকগণকে পরাজিত এবং হিমালয় ছূ্স্থ 
যুদ্ধনিষ্ঠ'ব কিরান্তগণকে দুর্্যোধনের বশীভূত করিয়াছ। এক্ষণে বদ্ধুগণ- 

পরিবৃন্ত দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমিও কবৌরবদিগের আশ্রয় হও। আমি 

ক্ষেমকর বাক্যে কহিতেছি, তুমি অরাভিগণের সহিত দুদ্ধ কর। সংগ্রামে 

কৌরবগণকে আজ্ঞানুবন্র করত দুর্যযোধনকে জয়শীল কর। ছুর্য্যোধনের 

ন্যায় তুমিও আমাদিগের পৌত্রতুলা। পঞ্িভগণ পরস্পর সহবাসকে 
যোনিকৃত সম্বন্ধ অপেক্ষাও প্রধান বলিব। গণন। করেন। হে কর্ণ! 

কৌরবগণের সহিত ভোমাব সেইরূপ সশ্বন্ধ বদ্ধমূল হইয়াছে; অতএব 

ছুধ্য্যোধনের ন্যায় মমতার সহিত কোববৰ সৈনঃগণকে পাঁলন কর । 
কর্ণ ভীক্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। তাহাকে অভিবাদন ও অন্যান্য 

ধন্নদ্ধরগণ সমীপে গমন পৃর্বক সেই জতিত বিস্তৃত সেনা স্থানের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়। অস্ত্রশস্ত্র ও উরন্াণে পরিশোভিত সৈন্যগণকে উতদাহিত 
করিতে লাগিলেন। খন ছুয্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ মহাবীর কণকে 

সৈনাগণের পুবো বস্তা ও যুদ্ধার্থ সমুপন্তিত দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে সিংহ- 

নাদ ও বভ্ শরাসন শবে তাহাকে পুজা কত্িতে লাগিলেন । 

পঞ্চম অধ্যায় । ৫। 

ছুধ্যোধন কর্ণকে রগারূঢ় অবলোকন করিঘ়া প্রীতিপ্রফুলমনে কহি- 

লেন, হে কণ! তুমি সৈন্যগণকে রক্ষা করাতে তাহাদিগকে সনাথ 
বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্ত যাহা সাধ্যায়ন্ত ও হিতজনক, তাহ! অব- 

ধারণ কর। 

কণ কহিলেন, হে রাজন! আপনি প্রজ্ঞতম ভূপতি, অতএব আপ- 

নিই কর্তব্যাবধারণ ক্ষন | রাজা স্বয়ং ঘেরূপ কার্যাবধারণ করিবেন, 

অন্য ব্যক্তি তাহা কদধচ করিতে সমর্থ হইবে না। রাজগণ আপনার 

বাক) আবণ করিতে সমুত্সৃক হইয়াছেন, বোধ হয় আপনি অন্কপধুক্ 
বাক্য কদীচ কহিবেন না। 



দোঁণ পর্ব | -$ 

দূর্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! বরস, বিক্রম ও শান্ত্রসম্পঙ্ন ও যোধগণ 

পরিবৃত ভীগ্ম সেনাপতি হইরা শক্রসৈন্য ক্ষয় করত দশ দিন আমার সৈন্য- 
গণকে রক্ষা] কষিয়াছিলেন |] মহাত্মা তীম্ম অতি ছফষর কার্ধ্য সম্পাদন 

কৰিয়! জ্বুরলোকে গমন করিক্বাছেন ; এক্ষণে অস্ুবূপ সেনাপতি মনোনীত, 

কর। যেরূপ কর্ণধার বিহীন তরণী সলিলে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিতে 
সমর্থ হর না, সেইরূপ নারক বিহীন দেন! ক্ষণকালও সমরক্ষেত্রে অবস্থিতি 
করিতে সমর্থ হয় না । ফলতঃ সেনাপতির অভাবে সেনাগণ নাবিকবিহীন্ 

নৌকাঁও সাঁরথিহীন রথের ন্যায় বথেচ্ছ গমন করিয়া! থাকে । দেশান- 
ভিক্ত সার্থগণ যেরূপ ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিক়া থাঁকে 3 নায়কবিহীন্ 
সৈনা সকলও সেইরূপ দোষ প্রাপ্ত হাইয়া থাকে । অতএব অস্বৎপক্ষীয় 
মহান্ভবগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্কি তীর্মের পরে উপযুক্ত সেনাপতি হইতে 
পারেন, তুমি ভাহ1 বিবেচন। ককিয়! দেখ । তুমি বাহাঁকে সৈনাঁপত্যে 

মনোনীত করিবে, আমরা সকলেই তাহাকে সেনাপতি করিব। 
কর্ণ কহিলেন, হে রাজন! এই পুকুষসত্তমগণ কুলজ্ঞ সমববিশা রদ, 

মহাবল পরাক্রমশালী, বুদ্ধিমাঁন্, উপবৃক্ত, কৃতজ্ঞ ও যুদ্ধে অপরাঙ সুখ 
অতএব ইহীবা সকলেই সেনাপতির উপযুক্ত ও যুদ্ধে অপরাক্থুখ, কিন্ত 
ইঙ্কারা সকলেই এককালে সেনাঁপতি হইতে পারেন না । এই সকলের 
মধ্যে ষাভাতে বিশেষ গুণ আছে, তাহাঁকেই সৈনাপত্যে বরণ করা বর্তব্য। 

কিন্ত এই পরম্পর স্পর্ধাকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে এক জনকে সৈনাঁপত্যে 

বন্ধ করিলে, অবশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষু্নচিত্ত হওমাতে তোমার হিতাঁভিলাঁষে 

যুদ্ধ না করিতে পারেন । এই নিমিত্ত সকল যোধগণের আচার্য, বুদ্ধ, ধঙ্গ- 

দধরগণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণফেই সেনাপতি করা উচিত । শুক্র এবং বৃহস্পতির 
ন্যাম অভিজ্ঞ শক্সধারী প্রধান তোপ বিদ্যমান থাঁকিভে, আর কোন্ ব্যক্তি 
সেনাপতি হইতে পারে? সকল রাগণের মধ্যে এমন কেহুই নাই যে 
সমরগামী আচার্য্যের অন্গাঁমী না হইবে ? দ্রোণাচাধ্য সেনাপতি ও সমু 
দয় অস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্দিগের অগ্রগণ্য এবং আপনার গুরু, অত- 
এব দেবগণ বেরগ অস্থরগণের অয়ার্থ কার্িকেন্নকে সেনাপতি করিক়া- 
ছিলেন, আপনিও সেইরূপ শীব দ্রোণাচাধ্যকে সেনাপতি করুন| 

শা সস সু € পর ৮৮০ সাপ ৯ 

ষষ্ঠ অধ্যার। ৬] 

বাগ গণের্যোধন কর্ণের বাক্য শৰণ পূর্বক টসন্যমধ্যস্থিত ছোপাচার্ধাছে 



১৬ মহাভারত । 

কছিলেন, মহাত্সন ! জাপসি বর্ণশ্রে্, কুল, বয়স, বুদ্ধি, বীরত্ব, দক্ষতা, অধূ 
য্যতা, অর্থজান, লীতি, জয়, তপস্যা ও কৃতজ্ঞতা হেতুক সর্ব প্রকারেই 
শ্রেষ্ট ঃ রাজগণের মধ্যে আর কেহই আগনার তুল্য উপযুক্ত রক্ষক নাই; 
অতএব পুরনার যেক্াপ দেবগণের রক্ষক, তদ্রুপ আপনিও আমাদিগের রক্ষক 

হউন। আমরা আপনাকে সেনাপতি করিয়! শক্রগণকে পরাজয় করিতে 

অভিলাষ করিয়াছি। যেমন ক্দ্রগণের মধ্যে কপালী, বস্থগণের মধ্যে 

হতাশন, ক্ষব্রগণের মধ্যে কুবের, দেবগণের মধ্যে পুরন্দর, বিপ্রগণের মধ্যে 

বশিষ্ঠ, তেজসমৃহের মধ্যে দিবাকর, পিতৃগণের মধ্যে যম+ যাদগণের মধ্যে 

ধরুপ, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রমা, ও দৈতাযগণৈর মধ্যে শুক্র প্রধাম, তদ্রুপ 

শক্চল সেনাপতিশণের মধো আপনি শ্রেষ্ঠ অতএব আপনি সেনাপতি হউন। 

হে নথ ! এই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আপনার বশীতৃত হউক ; আপনি 
ইহদিগকে প্রতিব্যহিত করিয়া দ্ানবদল সংহারের ন্যায় অরাতিগণকে 

হংহার করুন। কাঙিকেয় যেদ্ধপ দেবগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া 

ছিলেন, সেইরূপ আপনি আমাদিগের অগ্রে গমন করুন । আমরা খষ- 

ভের অন্গপামী বৃুষগণের ন্যায় সংগ্রামে আপনার অনুগামী হইব। আপ- 

নাকে পিব্য শরাসন বিস্ষান্িত ও অগ্রগামী দেখিয়। অজ্ঞুনকদাচ প্রহার 

করিবে লা; ফলতঃ আপনি সেনাপতি হইলে, আমি সবান্ধব যুধিষ্টিরকে 

সবংশে পরাজয় করিব সনোহ নাই। 

হে রাজন্! দুর্ষ্যোধন এইরূপ কছিলে যাজগণ সিংহনাদ হ্থার! তাহার 
হর্যবর্ধন করিয়! ড্রোণের জয়বাদ করিতে লাগিলেন । সৈনিকগণও যশো- 

লাভ বাসনায় হুর্য্যোধনকে পুরোবত্বী করিয়। আচাধ্যের সম্বর্ধনা করিতে 

লাগিলেন। পরে 'জোণাচার্ধ্য হুর্ষ্যোধনকে কহিতে লাগিলেন। 

সপ্তম অধ্যায়। ৭। 

হে ুর্ষ্যোধম! আমি যল়ঙ্গবেদ, মানবী অর্থবিদযা, ভগবান্ শূল- 

গাণিয় অন্ত ও বাণ এবং অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্র অবগত আছি। তোমরা 

জয়াভিলাধী হইরা আমাতে যে সমস্ত গুণ জারোপ করিলে, এক্ষণে আমি 

তদনুষায়ী কার্ধয করিবার নিমিত্ত পাগুৰগণের সহিত যুদ্ধ করিব। কিন্ত 

এন! আমি ধৃষ্টহ্যয়কে কাচ বিনাশ করিতে পারিব না। ধৃষ্টহ্যক় 

114 বধেস নিমিত্বই কৃষ্ট হইয়াছে । আমি সমুদর সোমকগণকে বিনাশ 
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ও অন্যান্য সৈম্যগণেয় সহিত লংগ্রাষ করিষ কিন্তু পাণবগণ হট হইয়া 
আমার মহিত সংগ্রাম করিবেন না। 

অনন্তর হূর্ষেযোধন ফ্রোণাচার্যা কর্তৃক অন্ুজ্ঞাত হইয়া তাহাকে সেনা- 

পতি করিলেন। পুর্ববে দেবরাজ প্রমুখ দেবগণ যেরূপ কান্তিকেয়কে 

সেমাপতিপর্দে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সেইরূপ ছূর্য্যোধন প্রমুখ 

ভূপালগণ আচারধ/কে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। তখন কৌরবগণ 

বাদিত্র ও শঙ্খনাদ দ্বারা মহান্ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনস্তর 

পুধ্যাহঘোষ ও শ্বন্তিবাদন শবে, সত, মাগধ ও বন্দিগণের গ্তিগানে, 

ব্রাহ্মণগণের জয়শবে ও সতগণের নৃত্যে দ্রোণকে সমুচিত সংফার করত 

পাওবগণকে পরাজিত বলিয়! মনে করিতে লাগিলেন । 

মহারথ ড্রোণ সৈনাপত্য পদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণকে ব্যহিত কর 

যুদ্ধাভিলাষে আপনার পুত্রগণের সহিত যাত্রা করিলেন। জয়দ্রথ, কলিগ 

ও আপনার পুত্র বিকর্ণ তাহার দক্ষিণভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

শকুনি প্রধান প্রধান সাদী ও প্রামযোবী গান্ধারগণের সহিত তাহাদিগেক্স 

পক্ষে গমন করিলেন। কৃপ, কৃতবর্শ, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও হুশাসন 

প্রশ্ততি বীরগণ সাবধানে দ্রোণের বামপক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন । 

কানম্বোজগণ মুদক্ষিণকে পুরোবন্তী করিয়া বেগসহকারে অঙ্থে আরোহণ 

পূর্বক শক ও যবনগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের পক্ষ হইয়া! গমন 

করিতে লাগিলেন । মন্দ, ত্রিগর্ভ, অষ্ঠ, প্রতীচ্য, উদ্দীচ্য, মানব, শিবি, 

শূরসেন, শুদ্র, মলদ, সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ হর্য্যোধন 

এবং কর্ণকে পুরোবর্তী করিয়। হ্বীয় সৈন্যগণের আনন্দ বর্ধন করত্ত গমম 

করিতে লাগিলেন । 

কর্ণ সৈনাগণের বল বর্ধন করত ধন্ুর্ধরগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে 

লাগিলেন। তখন তদীর সিংহলাঞ্িত, গ্রভাকরসূন্লিত মহাকেতু টৈন্য- 

গণের হর্ষবর্ধন করত শোভিত হইতে লাগিল। তৎকালে কর্ণকে দেখিয়! 

সকলেই ভীন্ম বিয্োগজনিত ব্যসন গণনীয় করিলেন না। কৌরব ও 

অন্যান্য রাজগণ সকলেই শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনেকানেক 

যোধগণ সমবেত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, পাওবগণ কর্ণকে 

অবলোকন করিয়াই সমরতূমি হইতে পরাত্মুখ হইবে। বীর্ধ্য ও পরা- 

ক্রমহীন পাগুবের কথা দূরে থাকুক, দেবগণ্নমবেত বাসবও কর্ণকে 

পরাজয় করিতে সমর্থ হন ন!। মহাত্মা ভীম্ম সংগ্রামে পাণুবগণকে রক্ষা 

করিয়াত্ছন) কিন্তু কর্ণ াহালিগকে সীক্ষ শরনিকর ছারা খিনঈট করি- 
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বেন) যোঙ্ধ বর্গ কর্ণের এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে বহির্ত হই- 

লেন। হেরাজন্! প্রোণাচার্্য আমাদিগের যে বাহ নির্ধাণ করিলেন, 

তাহাঁর নাম শকট ব্যুহ | 

এ দ্দিকে যুধিঠির আহ্লাদ সহকারে ক্ৌঞ্চব্যহ নির্দীণ করিলেন। 
পুরুষোত্তম বাস্ছদেব ও ধনপ্রয় বানরকেতু মমুচ্ছিত করিয়া সেই ঝুহ- 
মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সকল সৈন্যের অগ্রণী ধনুর্ধরগণের 
তেভঃ স্বরূপ মহাঁবল অঞ্ঞুনের বানরকেতু সৈন্যঙ্গণকে সমুজ্জলিত করিল। 
তদ্বর্শনে বৌধ হইতে লাগিল, যেন প্রলয়কাঁলীন হুর্ধ্য প্রজলিত হইয়! 

মেদিনীমগ্ডল দগ্ধ করিতেছেন। ধনগুয় সকল যোধগণের, বাস্থদেব ভূত- 
গণের ও স্থৃদর্শন সমুদায় চক্রের শ্রেষ্ঠ; অজ্জুনের শ্বেতাশ্বযোজিত রথ 

ই চারি তেজ ব্হন করিয়া শক্রসম্মথে কালচক্রের ন্যায় অবস্থিতি 

করিতে লাগিল । কৌরবগণের পুরোবস্তী কর্ণ ও পাগুবগণের অগ্রবর্তী 

ধ্নঞ্জয় ইঠার। পরস্পর জাঁতক্রোধ ও সংহাঁরাভিলাঁষী হইয়। পরস্পরকে 
অবলোকন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর মহাঁরথ আচার্য্য ড্রোণ সহস। যুদ্ধার্থ গমন করিলে, যেদিনী 

আর্তনাদ দ্বার! কম্পিত হইতে লাগিল। কৌশেক়্ নিকরোপম ধূলিপটল 
বায়ুবেগে সমুখিত হইয়া দ্িবাকরের সহিত নভোঁষখুল আচ্ছন্ন করিল। 
আকাশমণ্ল মেঘবিহীন হইলেও মাংস, অস্থি ও রুধির বর্ষণ করিতে 

লাঙিল। সহশ্র সহত্ব পৃ, শ্যেন, কাঁক ও কষ্ক সৈন্যের উপর্ষণপরি নিপ- 

তিত হইতে লাঁগিল। শুগালগণ অভি ভীষণ চীৎকার করিতে আঁরভ্ 
করিল, এবং মাংস ভক্ষণ ও শোঁণিত পানাঁভিলাষে পুনঃ পুনঃ কৌরব 
সৈন্যের দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিল । উদ্কাপিণ্ড সকল পুচ্ছ দ্বার! 

সমুদয় আবৃত করত সমরস্থলে প্রজ্বলিভ হইয়া নির্ঘাত সহকারে তাপ 

প্রদান করিতে লাঁগিল। বিছ্যৎ ও মেধসহকুত পরিবেশ দ্িবাকরকে 

পরিবেষ্টন করিল। কৌরব সৈন্য সকল গমন করিলে এই প্রকার ও 

অন্যান্য বছুবিধ জীবক্ষয়কারক নিদাঁকণ ছর্নিমিত্ত সকল সমুদ্ভৃত হইতে 
লাগিল। 

অনস্তর পরস্পর বধাথা কৌরব ও পাণ্ডবসেনা শর শবে সমুদায় জগৎ 

গূর্ণ করিয়। সরে প্রবৃত্ত হইল। কৌরব ও পাগুবগণ জয়াভিলাঁষে পর- 
স্পরের প্রতি নিশিত স্'যক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাছ্যতি 

ধগ্ধর প্রধান আচার্য্য দ্রোণ বু শত শরে সৈম্যগণকে আচ্ছন্ন করিতে 

করিতে পাওবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন, তখন পাওব ও হৃঞয়গণ 
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শর বর্ষণ হার! তাহাকে গ্রহণ করিলেদ। অলভ্তর প্রোণাচার্যা গাখব- 

দিগের মহা সৈন্য এবং পাঞ্চালগণফে ক্ষোভিত, ছিন্ন ভিন্ন ও ক্ষণকাল 

মধ্যে উৎকৃষ্ট অস্ত্র শ্যঠি করিক্াা তাহাদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন 
ভখন পাঞ্চালগণ দেবরাজ তাড়িত দানবগণের ন্যায় জোণশগ্গে তাড়িত 

হষ্টয়া কম্পিত হইতে লাঁগিলেন। পরমান্ত্রবিৎ শৌর্যশালী ধষ্টহায় শর- 

নিকর বর্ষণ দ্বার! ফ্রোণাচার্য্যের সৈনাগণকে ছিন্ন ভিন্ন ও তাহার শরজাল 

নিবারিত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিতে লাগিলেন । মহাৰীক় 
দ্রোণাচার্ধ্য আপনার প্রভগ্ন সৈন্যগণকে একব্রিত করিয়1 পার্ধতের প্রতি 

ধাবমান হইলেন। যেক্ধপ পুরন্দর ক্রোধ্ভবে দানবগণের প্রতি শর বর্ধনু 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ ফ্রোণাচার্ধ্য ধৃষ্টছ্যন্সের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন । তখন পাগ্ব ও স্যঞ্শয়গণ দ্রোণশরে নির্ভর নিপীড়িত হইসঃ 

ভগ্ন হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্ধ্যও পাগ্ব সৈন্যমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। তখন উহ? অতি অস্ভুতরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 

বিহিতৰিধানে সজ্জিত আচার্ধ্যের রথ আকাশবিহারী নগরের ন্যায় বোধ 

হইতে লাগণিল। স্ষটিকসদৃশ বিমল ধ্বজদণ্ড শোভিত, বায়ুবেগে পতাকা 
সকল সঞ্চারিত, রথ নির্ধোষ বিনির্গত ও অশ্বগণ পরিচালিত হইতে 

লাগিল। তখন তিনি সেই রথে আরোহণ করিয়া শক্র সৈন্যগণকে বিভ্রা- 
সিত ও নিহত করিতে লাগিলেন । 

অষ্টম অধ্যাঁয়। ৮। 

ভ্রোণাঁচা্ধ্য এই প্রকারে অশ্থ হত ও সারথিগণকে নিহত করিতে- 

ছেন দর্শন করত পাওবগণ ব্যথিত না হইয়া! ভীহাকে নিবারণ করিতে ; 
উদ্যত হইলেন । রাজ! যুিষ্টির ধৃষ্টছ্যয় ও ধনগ্ররকে কহিলেন, হে বীর". 

গণ! তোমরা সাবধান হইক্লা প্রোণাচার্ধ্যকে আক্রমণ কর। তখন : 
কৈকেরগণ, তীমসেন, অভিমন্গযু, ঘটোঁৎ্কচ, যুধিঠির, নকুল, সহদের) . 
বিরাট, ভ্রপদ, শিখণ্ডী, বৌপদীতনয়গণ, বৃষ্টকেতু, সাত্যকি, চেকিতান, 
যুধুতস্ এবং পাওবদিগের অনুযায়ী অন্যান্য রাজগণ স্বীয় বীর্যের অনগবূপ 
কাধ্য করিতে লাগিলেন। যুদ্ধহুম্দ প্রোঁগ প্রাধভরে নয়নদ্বয় বিবর্তিত 
করিয়! দেখিলেন, পাগুবগণ সেই সৈন্যগণকে রক্ষণ করিতেছেন। তখন 
তিনি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া! বায়ু যেক্ধুপ মেঘমগুলকে ছিন্ন ভিন্ন করে, 
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$সইরূপ পীগুৰ সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন, এবং রথ, অশ্ব, 

স্গুষ্য ও বারণগণের প্রতি প্রমত্তের ন্যায় ধাবমান হইলেন। তিনি 
স্বিরভাঁবাপন্ন হইয়াঁও এই প্রক্কারে যুৰাঁর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগি- 

লেন। বাষুবেগগামী তদীয় আজানেয় অশ্বগণ শ্বাভাবিক শোণিতবর্ণ, 

তাহাতে আবার শোণিত লিপ্ত হইয়া! অধিকতর শোভা ধারণ করিল ।% 

পাগুবপক্ষীর যোদ্ধগণ ড্রোণাচাধ্যকে কৃতাস্তের ন্যায় আগমন করিতে 

দেখিয়। চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ পুনরায় 

প্রত্যাবৃত্ত হইল। কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল) কেহ বা দৃষ্টিপাত 
করিয়। একবারেই দণ্ডায়মান রহিল। কীরগণের হর্ষজনক, ভয়শীলদিগের 

ভগ্নবর্ধন তাহাদিগের নিদারুণ শবে স্বর্গমর্ত্য পবিপূর্ণ হইয়া! উঠিল । .ড্রো- 

পাঁচার্যয পুনরায় আপনার নাম উচ্চারণ পূর্বক বহশত শরে শক্রগণকে 

আচ্ছন্ন করিয়া স্বয়ং নিতাস্ত ভীষণ হইয়া উঠিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াও 

যুবার ন্যায় ও সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় যুধিষ্ঠির সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন । মস্তক ও অলঙ্কত বাহু সকল ছিন্ন, রথ সমুদয় মির্শনুষা করত 

উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন । তাহার সেই হর্যজনক শব্দে ও 

শরবেগে যোদ্ধবর্গ শীতার্দিত গোসমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। 
াহাদিগের বথনির্ধোষে, জ্যানিষ্পেষণে এবং শরাসন শব্দে আকাশমগুলে 
মহ্াশব সমুখিত হইতে লাগিল। তদীয় শরাঁসন হইতে শরসমূহ নিঃস্যত 
হইয়! সকল দিক্ সমাচ্ছন্ন করত মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, রথ ও পদাতিকগণের উপর 
স্লিপতিত হইতে লাগিণ। পাঁওব ও স্যঞজয়গণ সেই মহাবেগশালী কার্ম্মক 
বিশিষ্ট অন্ত্রসমূহে প্রজলিত হুতাশন দ্রোণাচার্য্যের সমীপবস্তী হইলে, তিনি 
ক্বাহাদিগকে ও তাহাদিগের কুঞ্জর, পদাতি ও অশ্বগণকে শমন ভবনে 

প্রেরণ করিয়। পৃথিবীকে শোৌণিত দ্বার কর্দমিত করিলেন, এবং এক্নপ 

শরজাল বিস্তারিত করিতে লাগিলেন, যে সকল দিকৃস্থ পদাতি, অশ্ব ও 
রথে শরপমূহ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না । কেবল তদীয় রথ- 
ধ্বজ বারিদমণ্ডল বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় বিচরণ করিতেছে দর্শন করি- 
লাম। 

অনস্তর দ্রোখাচাধ্য কৈকেয়গণের প্রধান পঞ্চবীর ও দ্রুপদরাজকে শর- 
জালে নিপীড়িত করিয়! শর শরাসন ধারণ পূর্বক যুধিষ্টির সৈন্যের সমীপ- 
বন্তী হইলেন। ভীমসেন, ধনঞজয়, সাত্যকি, দ্রুপদ্গণ, কাশিরাজ ও শিবি 
ইহার! হষ্টচিত্তে দিংহনাদ পূর্বক বছ শর দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করি- 
লেম। দ্রোণাচা্যর শরাসনবিসুক্ত দুবর্ণপুঙ্খ সায়ক সকল গজ ও বল- 
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শালী অশ্বগণের শরীরভেদ করিয়া শোণিত লিপ্তপক্ষে ভূতলে পত্তিত্ত 
হইতে লাগিল। সমরভূমি যোভুবর্গ, রথসমুহ ও শরনির্ভি্ন গজবাজি- 
সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া শ্যামবর্ণ বারিদমণ্ডল সমাচ্ছন্ন নভোমগুলের ন্যায় 

প্রতীয়মান হইতে লাগিল । এই প্রকারে ৪ভেৌণাচা্য হর্য্যোধনের হিতা- 

ভিলাঁষে সাত্যকি, ভীম, অর্জুন, ধৃষ্টছ্যন্। অভিমন্থা, দ্রুপদ ও কাশিরাছজ 

ভ্বতি বীরগণকে বিমদ্দন এবং অন্যান্য অদ্ভুত কার্য সকল সম্পাদন 
পূর্বক প্রলয়কাঁলীন প্রদীপ্ত ভাঙ্করের নায় লোক সকলকে সম্তাপিত 

করত, ইহলোক হইতে স্থরলোকে গমন করিলেম। তিনি পাগবগণের 

বহুসহস্র ষোধগণকে সংহার করিলে ধৃষ্টছ্যক়্ তাহাকে সংহার করিয়াছিল। 

তিনি পাণডবগণের ছুই অক্ষৌহিণী সমরে অপরাত্ুখ মহাবীর যৌধগণকে 
ংহার করিয়া পশ্চাৎ পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। ভিনি অন্তত কর্ম 

সম্পাদন পূর্বক পাঁওব ও ক্রু,রকম্মা, অমঙ্গল্য পাঞ্চালগণের হস্তে প্রাণ- 

ত্যাগ করিলেন । অনস্তর সৈনা এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ঘোরনিনাদে 

আকাঁশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়] উঠ্ঠিল। ভূতগণের অহোধিকৃ! এই শঙ্ষে 
স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষ, দিক ও বিদ্িক সকল প্রতি ধ্বনিত হইয়া! উঠিল। 

দেবগণ, পিতৃগণ ও মহারথ ভ্রোণাচার্য্যের বান্ধবগণ তাহাকে জীবনবিহীন 

অবলোকন করিলেন । পাঁওবগণ জয়লাভ করিয়া সিংহনাদ করিতে 

লাগিলেন। তীাহাদিগের সিংহনাদে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত হইতে 
লাগিল। 

নবম অধ্যায় । ৯। 

ধরাই কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাগুব ও স্থপ্ীয়্গণ তাদৃশ অন্ত্রবেস্তা 
ও সমরবিশারদ দ্রোণাচার্য্কে কিরূপে বিনষ্ট করিলেন, মহাত্মা প্রোণের 
রথভগ্ন, কি শরাসন বিশীর্ণ হইয়াছিল? অথবা তাহার অনবধানতা নিব- 
ন্ধন তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিলেন? যিনি অসংখ্য সুবণপুঙ্খ শর- 
জাল বিকীর্ণ করিতেছিলেন, যিনি সতর্কতার সহিত দুফর কার্ধয সকল 

সম্পাদন করিতেছিলেন। যিনি বহুদূরে শর নিক্ষেপ করিতে পারিতেন, 
যিনি শন্ত্র বুদ্ধের পারগামী হইক্ম়াছিলেন। যিনিউিৎকৃষ্ট অস্ত্র সক্কল ধারণ 
করিতেন, যিনি অরাতিগণের ছুরভিভবনীরও লঘুহস্ত, কৃতী, চিত্রধোধী 
ও দ্বিজশ্রে্ট, দান্ত, সেই নহাবীরকে হষছ্াম কি প্রকারে সংহার 
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করিল? হে সপ্য়! পৌরুষ অপেক্ষা দবই বল্বান্ এই নিষিত্বই 

মহাত্মা দ্রোণ, ধৃষ্ছায়ের হস্তে নিহত হইলেন। ধাহাতে চতুর্কিধ 
আহ প্রতিঠিত ছিল, যিনি ব্যাপ্রচর্ধ্পরিবৃত স্থবণ্ময় রথে আরোহণ 
করিতেন, সেই আচার্য প্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া! অদ্য 
আমার শোক শাস্তি হইতেছে না। অন্যের হখে ষে কাহারও প্রাণ 

বহির্নত হয় না, ইহ! যথার্থঃ যেহেতুক, এই ছূর্ভাগ্য খৃতরাষ্ট 
দ্রোণের মৃত্যু শ্রবণ করিরাও জীবিত রহিক্কাছে। এক্ষণে দৈবই প্রধান, 
পুরুষকার নিরর্থক বলিয়া বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় প্রস্তরসাঁর 
দ্বার] নির্শিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই) এই জন্য দ্রোণাচার্যের মৃত্যু 
শ্রবণে শতধা বিদীর্ণ হইভেছে না৷ ব্রা্মণগণ গুণার্থা হইয়া! ও বাঁজ 
তনযগণ ব্রাঙ্গ এবং দৈব শাস্ত্রের নিমিত্ত ধাহার উপাসন1 করিতেন, 

মৃত্যু তাহাকে কি প্রকারে আক্রমণ করিল হে জঞ্জ | সাগরের 

শোষণ, মেরুর উৎসারণ ও দ্িবাকরের পতনের ন্যার ড্রোণাচার্য্যের মৃত্যু 
আমার সহ্য হইতেছে না। 

যিনি ছুষ্টদনন ও ধার্দিকগণকে রক্ষা করিতেন, যিনি ছুর্য্যোধনের 
নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিরাছেন, আমার দুঙ্খতি পুত্রগণের অর়াশ! 

ধাহার প্রতি নির্ভর করিত, যিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পভি ও শুক্রাচার্যের সদৃশ 
ছিলেন, তিনি কি প্রকারে নিহত হইলেন £ দ্রোণাচার্যের যে সমস্ত 
অক্ঘ হিরশ্ময়জালে আচ্ছন্ন থাকিত, সর্ধ প্রকার শত্তরপাত 'অতিক্রমণ করিত, 

সংগ্রামকালে দৃঢ় হইয়া অবস্থিতি করিত, শঙ্খ ছুন্দুভিজনিত করিবৃংহিত, 

জ্যাক্ষেপ, শর গশত্ত্র সহ্য করিত, বছু পর্সিশ্রম করিলেও ঘন ঘন নিশ্বাস 

পরিত্যাগ করিত না, কদাচ ব্যথিত হইত না এবং শ্রক্রগণের পরাজয় 

কীর্তন করিত, দ্রোপাচার্য্যের সেই শোণবর্ণ বৃহত্কপেবর, বাছুর ন্যায় 
ৰেগশালী ৰলবান্, শ্াস্ত, অবিহ্বল সিন্ধুদেশীয় অশ্থগণ অতিশীঘ্রই কি 
পরাজিত হইয়াছিল? দ্রোপাচাধ্য সেই অশ্বগণকে স্থবর্ণভূষিত রথে যোজনা 
করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্বক কি নিমিত্ত পাগুবসেনা হইতে উত্তীর্ণ 

হন নাই? যে সত্য পরারণ বীর শ্রেষ্ঠ ত্রোণাচার্ষ্যের বিদ্যা সকল ধঙ্ু- 
দ্ররের উপজীবিকা স্বরূপ, সেই মহাত্মা ত্রোণ কিনূশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? 
কোন্ রখিগণ পুরম্দর সদৃশ ধন্ুদধীরা গ্রগণ্য উগ্রকর্্া জ্রোপাচার্য্যকে প্রত্যু- 
দগমন করিয়াছিল? 1যওবগণ কি সেই মহাবীরকে দেখিরা পলায়ন 
করিয়াছিল? অথবা সকল সৈন্য ও ধুষ্টছায় সমভিব্যাহারে তাহারে 

নিবারণ ববিয়াছিল কিম্বা ভঙ্জঞুন শরনিকবে অন্যান্য রাজগণকে নিব. 
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রণ করিলে, পাপায়া ধষ্টছায় তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল? ধনগ্রয় 
কর্তৃক পরিরক্ষিত উগ্রস্বভাব ধৃষ্টছ্য় ব্যতিরেকে আর কেহই দ্রোণাচাধ্যকে 

বধ করিয়াছে এরূপ বোধ হয় না, যেরূপ পিপীলিকাগণ বিষধরকে 
ব্যাকুলিত করে, বোধ হয়, সেইরূপ কৈকেয়, চেদি ও কারূষগণ এবং 
অন্যান্য ভূপালসকল অন্থরকম্্াসক্ত দ্রোণকে আকুলিত করিলে, পাঞ্চালা- 

গসদ ধূষ্দ্যয় বীরগণ বেষ্টিত হইয়! তাহাকে সংহার করিয়াছিল। যেব্ধপ 

সমুদ্র নদী সকলের আধার, সেইরূপ যিনি ষড়সমবেত চারিবেদ ও 
মাখ্যান অধ্যয়ন করিয়। ব্রাঙ্গণগণের আশ্রর হইয়াছিলেন, এবং ক্ষত্রিয় 
ও ব্রাহ্মণ উভয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন । সেই বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণ কি নিমিত্ত 
অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেন। ক্রোধনম্বভাঁৰ দ্রোণাচার্ধ্য আমার নিমিত্ত 
সর্বদ] ক্রেশপ্রাপ্ত হইয়] যে ধনঞ্জয়কে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার উপধুক্ত 

ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহার কর্ম ধন্ুদ্ধরগণের উপজীৰিক1, যিনি 
সত্যপরায়ণ ও পুণ্যশীল, সম্পত্তিলোৌভী ব্যক্তিরা কি প্রকারে তাহাকে 
বিনষ্ট করিল। পাওবগণ দেবরাজ সদৃশ, মহাসত্ব, লঘুহস্ত, দুটধন্বা, 
মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণাচাধ্যকে কি প্রকারে সংহার করিল? ক্ষুদ্র মৎস্য 
গণ কি কখন তিমিরে সংহার করিতে সমর্থ হয়? যাহার নিকটে জয়াথ। 
হইয়! উপস্থিত হইলে জীবিত থাকিত না, বেদাধীর্দিগের বেদশব ও 
ধন্থদ্ধরগণের জ্যানির্ধোষ বাহারে কখন পরিত্যাগ করে লাই। যিনি 
অদদীন, পুরুষপ্রধান, শ্রীমান্, অপরাজিত এবং সিংহ ও মন্তবারণের ন্যাক়্ 
বিক্রমশালী সেই আচার্ধ্য দ্রোণের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না। 

বাহার যশোবল কেহই পরাভব করিতে পারে না, পুরুৰ শ্রে্ঠগণের 
মধ্যে ধবইছ্যয় কি প্রকাঁরে সেই দ্রোণাচার্ধ্যকে সংহার করিল। হে সঞ্জয়! 
কাহারা দ্রোণাচার্য্যের অগ্রে অবস্থান পূর্বক তাহাকে রক্ষা করিত, 
কাহার পরমগতি লাভ করত পশ্চাত্ভাঁগে অবস্থান করিয়াছিল, কাহার 

দক্ষিণচক্র ও কাহারাই বা বামচক্র রক্ষাকরিয়াছিল ? দ্রৌণাচার্যের সংগ্াঁষ 
সময়ে কাহারা তাহার সম্মুখে অবস্থান করিয়াছিল? কাহারা সেই 
সংগ্রামে প্রতিকূল মৃত্যু ও কাহারা পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছে? ভ্রোণা- 
চাঁ্যের রক্ষক মন্দমতি ক্ষত্রিয়গণ কি ভয়গ্রযুক্তই তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিল শক্রগণ কি তাঁহাকে নির্জনে বধু করিয়াছে? ভিনি 
সাতিশয় বিপন্ন হইলেও ভয়ে পৃষ্ঠ দর্শন করিতেন না, তবে কিবূপে শক্র- 
গণ তাঁহাকে বধ করিল? ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইলে আর্ধয ব্যক্তির 
তাহাতে যথাশক্তি পরাক্রম প্রকাশ করা কর্তবা। তিনি তাহ! করিতেও 
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ক্রটি করেন নাই, হে পঞ্জয়! আমার মন অত্যন্ত মোহাবিষ্ট হইতেছে, 
অতএব এক্ষণে কথা নিবর্তিত কর; পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া তোমাকে 

জিজ্ঞাসা করিব। 

সস সী সী 

দশম অব্যায়। ১০। 

রাজা ধতরাষ্র সঞ্জয়কে এইবূপ জিজ্ঞাসা করিয়া শোকে সাতিশয় 
কাতর, পুত্রগণের জয়লাভে নিরাশ ও সংজ্ঞাবিহান হইয়| ভূতলে নিপতিত 

হইল্লেন। তখন পরিচারকগণ তাহাকে বীজন ও স্থশীতল স্থগন্ধিজলে 

অভিষেক করিতে লাগিল। ভরতকুলরমণীগণ রাজাঁকে নিপতিত দর্শন 

করিয়া! চতুর্দিকৃ বেষ্টন পুর্ব্বক করতল দ্বার] তাহাকে স্পর্শ করিতে লাগি- 

লেন এবং বাম্পাকুলকণ্ঠে ধীরে ধীরে তাহাকে ভূতল হইতে উখ্িত করিয়া 

আসনে উপবেশন করাইলেন। তাহাতেও তাহার মুচ্ছ1 অপনীত হইল 

না। তখন চতুর্দিক্ হইতে বীজন আরন্ত হইল। পরে তিনি ক্রমে ক্রমে 
ধজ্ঞ। লাভ করত কম্পিতকলেবরে পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতে 

লাগিলেন। 

হে সঞ্জয়! যেমন মত্তবারণ অন্য হস্তীরে করিণীসমাগমে প্রসন্নবদন 

নিরীক্ষণ করত ক্রোধপরবশ হইয়1 দ্রতবেগে গমন করে, যিনি সমুদ্যত 

প্রভাকরের ন্যায় জ্যোতি দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দ্রোণাচার্যের 
নিকট আগমন করিতেছিলেন। যে মহাবীর আমাদের অসংখা বীরকে 
নিহত করিয়াছেন, যে মহাবাহু একাকী ভীষণ নয়ন দ্বার] ছর্য্যোধনের 
সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন, আমাদিগের কোন্ সকল বীরপুরুষ সেই 
ছুর্ধার্ অজাতশক্রকে" নিবারণ ও তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? যিনি 

নহাবলপরাক্রাস্ত, মহাকায়, মহেঞ্ৎসাহসম্পন্ন, বলে অযুত মাতঙ্গ সদৃশ, 

'যনি মহাবেগে আগমন পূর্ধক দ্রোণাচার্য্যকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, 
'য'ন শক্রগণের সমক্ষে মহৎ কার্য সম্পাদন করিতেছিলেন, কোন্ কোন্ 
পাবপুরুষ তাহার গতিরে!ধ করিয়াছিল ? 

যিনি মেঘের ন্যার দীপ্তি সম্পন্ন এবং মহাবীর, যিনি মেঘের অশনি 
,+ণের ন্যায় ও দেশীরাজের বারিবর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিতে- 

"শন, বাহার এতলশব্দে ও নেমিনির্ধোষে দশ দিকৃ পরিপূর্ণ হইতে ছিল, 
১৮১হাবিহ্যৎ্ শরাপন রখগুল্স মেঘ সদৃশ ও নেনিনির্ধোষ মেঘগঞ্জ- 
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নের ন্যায়, যিনি শর শব্ষে অতি ছুদ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। যিনি ক্রোধরূপ 
মেঘনিম্মীণ করিয়াছিলেন, যিনি মন ও অভিপ্রায়ের ন্যায় গমন করিতে 

পারেন এবং মর্মস্থান পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হন, যিনি কুতাস্তের ন্যায় মানবগণের 

শৌোনিতজলে দশ দিক্ প্লাবিত করিয়। গৃ.:পত্র শিলাসিত শরনিকরে হুর্ষ্যো- 

ধন্ প্রভৃতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; ০সই মহাবীরধনঞ্জয় যখন সায়ক 

সমূহে নভোমগুল সমাচ্ছন্ন করিয়। গাণ্ডীব ধারণ পূর্বক আগমন করিলেন, 
তখন তোমান্দগের মন কিপ্রকার হইয়াছিল ? তিনি কি গাঁগীব শবে সৈন্য- 

গণকে সংহার করিয়। ভয়ঙ্কর কাধ্য করিতে করিতে তোমাদিগের সম্মুখীন 

হইয়াছিলেন? বায়ু যেন্ধপ জলদমণ্ডল ও শরবন ছিন্ন ভিন্ন করে, তন্রপ 

ধনঞ্জয় ক তোমাদিগের প্রাণ বিনাশ করেন নাই ? যিনি সেনার অগ্র- 
ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন শ্রবণ করিয়াই লোক সকল চকিত হইয়? 
উঠে; কোন্ মানব সমরে সেই গাণভীব ধন্বাকে সহ্য করিতে পারে % যে 

যুদ্ধে সেনাগণ কম্পিত ও বীরগণ ভীত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে কাহার 

দ্রোণাচার্যযকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং কোন্ হীনবল ব্যক্তিরাই ব!1 

ভীত হইয়া! পলায়ন করিয়াছিল ৭ ও কাহারাই ব দেহ পরিত্যাগ পূর্র্বক 
প্রতিকূল মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিল % যিনি সমরে দেবগণকেও পরাভব করিতে 

পারেন, আমার নৈন্যগণ সেই ধনঞ্জয়ের তেজ, তাহার শ্বেতাশ্বের বেগ ও 

বর্ধাকালীন জলদজালের ন্যার গা'গীবধবনি কদাচ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে 
না। ফলতঃ জনাদ্দন যে রথের সারথি ও ধনঞ্জয় যাহার রথী তাহা দেৰা« 

ন্গরগণও পরাজয় করিতে সমর্থ হন ন1। 

যখন সুকুমার, যুবা, শোধ্যশালী, দর্শনীয়, মেধাবী, সমরনিপুণ, ধীমান, 
সত্যপরাক্রম নকুল মহানিনাদসহকারে সৈন্যগণকে ব্যথিত করিয়! ফ্রোপা- 

চাধ্যের সমীপবস্ভী হইয়াছিলেন, তখন কোন্'সকল বীর তাহাকে নিবারণ 
করিয়াছিলেন ? শ্বেতাশ্ব, সমরদুর্জর, আধ্ধ্যব্রতপরায়ণ, ভ্রীমান্, অপরাক্সিত 

সহদেব আশীবিষের ন্যায় রোষপরবশ হক শক্রগণকে নিপীড়িত করি- 
বার নিমিত্ত আগমন করিলে, কোন্ কোন্ বীর তাহারে নিবারণ করিয়াঁ-- 

ছিলেন ? যিনি মৌবীররাজের মহতীসেন] প্রমথিত করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ 

শোভন1 মহিষী ভোজকন্যারে গ্রহণ করিয়াছিলেন; বাহার সত, ধৃতি, 

শৌর্য্য ও ব্রহ্গতর্ধ্য সতত অব্যাহত রহিয়াছে; ধিনি মহাবলশালী, সত্য- 

কর্ম], অদীন, অপরাজিত, সংগ্রামে বাস্গদেব সদ্বশ ও বাস্থদেবের অনস্তর- 

জান্ত; যিনি অঞ্জনের উপদেশে ও অক্ত্রাদি প্রয়োগ বিষয়ে অন্য অপেক্ষা 

শ্রেষ্টত্ব এবং অজ্জুনের সমকক্ষত লাভ করিয়াছেন ) কোন্ বীর সেই যু, 
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ধাঁনকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন ? যিনি বৃষ্িবংশের 

শেষ্ঠ, সকল ধনুদ্ধিরগণের অগ্রগণ্য, অন্ত্রপ্রয়োগকুশল, যশ এবং বিক্রমে 

পরশুরামের তুল্য ও বাহ্দেব যেরূপ ত্রিলোকের আশ্রয় সেইরূপ 

যাহাঁতে সত্য, ধৃতি, বুদ্ধি, শৌর্্য, ত্রহ্গচর্ধ্য ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত 

আছে; কোন বীরগণ সেই ধন্তর্দর প্রধান সাত্বতকে নিবারণ 

করিয়াছিলেন? যিনি পাঞ্চালদিগের শ্রেষ্ঠ, কুলীনদিগের প্রীতিভাজন, 

সৎকাধ্যপরায়ণ, ধনঞ্জয়ের হিতকার্ষ্যে ব্যাপৃত, আমার অনর্থের নিমিত্ত 

সমুৎপন্ন ; বম, কুবের, দিবাকর, ইন্দ্র এবং বরণের সমান সেই 
গ্রসিদ্ধ মহারথ উত্তমৌজ। প্রাণপণে দ্রোণের সহিত যুদ্ধে উদ্যত হইলে, 

কোন বীরগণ তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাবীর একাকী 

চেদ্দিগণ হইতে আগমন করিয়া পাওবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

সেই ধৃষ্টকেতু দ্রোণের নিকট আগমন করিলে কে তাহাকে নিবারণ 
করিয়াছিল? যে বীর গিরিদ্বারে পলায়মান দুর্ধর্ষ বরাজপুত্রকে বধ 

করিয়াছিলেন, কোন্ ব্যক্তি সেই কেতুমানকে দ্রোণের নিকট হইতে 

নিবাঁরিত করিয়াছিলেন? 

যে নরব্যান্্র স্ত্রীপুক্ষ উভয়েরই গুণাগুণ অবগত আছেন, যিনি মহাত্মা 

দেবব্রত ভীম্মের মরণের হেতু, সেই অগ্লানমানস শিখ্ডী দড্রোণের অভি- 
মুখীন হইলে কে তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? মিনি অজ্জুন হইতেও 

সমধিক গুণশালী, যাহাতে অস্ত্র, সতা ও ব্রহ্মচরধ্য নিরস্তর প্রতিষ্ঠিত রহি- 

য়াছে; যিনি বীরত্বে বাস্থদেবেব সদৃশ, বলে ধনগ্রয়তুল্য, তেজে আদিত্যের 

ন্যায় ও বৃদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়, সেই বিবৃতানন কুতাস্ত সদৃশ অভিমন্থ্য 

দ্রোণাচার্য্যের অভিষুখীন হইলে কোন সকল বীর তাহাকে নিবারণ 
করিয়াছিলেন? যখন সেই তরুণপ্রজ্ঞ যুব দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়- 
ছিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? যেমন নদ 

সকল সাগরাভিমুখে ধাবমান হয়, তজ্রপ দ্রৌপদী তনয়গণ ভ্রোণাচার্য্যের 
প্রতিধাবমাঁন হইলে, কোন বীরগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন ? 

বাহার! বাল্যাবস্থায় দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া পরিত্যাগ পুর্ধক কঠোর ত্রত 
ধারণ করিয়! ভীযম্মের নিকট বাস করিয়াছিলেন, ধুষ্টদ্যুযনতনয় সেই ক্ষত্র- 

ঞঁয়, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধন্মী ও মান এই চারি বালককে কোন বীরগণ নিব- 

রণ করিয়াছিল? বুঞ্ণিবংশীক়্ ব্যক্তিগণ ধাহাকে এক শত বীর অপেক্ষাও 
সমধিক বলবান্ জ্ঞান করেন, সেই মহাবল চেকিতানকে দ্রোণের নিকট 

হইতে কোন বীর নিবারণ করিয়াছিল? ধর্মমশীল, সত্যপরায়ণ, বক্রধবজ, 
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বক্তাযুধ ও রক্তবর্ে স্থশৌভিত ইন্দ্রগোপ সদৃশ পাঙবগণের মাতৃস্বশ্রীয় 
এবং তাহাদিগের জয়ার্থী কেকয়গণ পঞ্চভ্রাত1 দ্রোণাচার্যযের বিনাশার্থ 
সমাগত হইলে, কোঁন বীর সকল তাহাদিগকে নিবারিত করিয়াছিল ? 

বারণাবতে রাজগণ জাতক্তোধ ও ভিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া ছয়মাপ যুদ্ধ 
করিয়াও ধাহাঁকে পরাজয় করিতে পারেন নাই, যিনি বারানসীতে 
স্রীলোভী মহারথ কাঁশিরাঁজ পুত্রকে ভল্ল ধারা রথ হইতে নিপাতিত 

. করিয়াছিলেন, কোন বীরগণ সেই ধন্ুর্ধর প্রধান সত্যপরায়ণ যুযুৎস্থকে 
জ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন £ যে মহাধনুর্ধর পার্থগণের 

মন্ত্রধারী, দুর্যোধনের অহিতকারী; যিনি প্রোণ বধার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন, 
সেই ধৃষ্টছ্যক্স দ্রোণাচাঞ্যের মোধগণকে দগ্ধ ও বিদীর্ণ করত তাহার অভি- 

মুখীন হইলে, কোন্ কোন্ বীরগণ তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন %. 
যিনি দ্রপদূরাজের উতৎসঙ্গে পবিবর্ধিত হইয়াছিলেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তির 
সেই অস্ত্ররক্ষিত শিখণ্ডীকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন ? 

হে সঞ্চয়! যিনি চন্দ্ব এই সমন্ত মেদিনীমণ্ডল পরিবেষ্টন করিয়া" 

ছিলেন, যে পরবীরঘাঁতী মহারথের রথ হইতে ভীষণ শব্ধ নির্গত হইত) 
বিনি স্থস্বাহু অন্ন, পান ও স্থদর্ষিণার সহিত নির্ব্িঘে সর্ব যজ্ঞ স্বরূপ দশ 

অন্বমেধ সমাধান করিয়াছিলেন, ধিনি প্রজাদ্দিগকে পুত্রের ন্যায় পালন 

করিতেন, ধিনি যজ্ঞে গঙ্গা আোতস্থিত সৈকতসংখ্যক ধেন্ু দান করিয়া- 

ছিলেন, ধাঁহার সদৃশ গোদাঁনে কেহই সমর্থ হন নাই; এই ছুষ্ষর কার্া 

সম্পাদিত হইলে দেবগণ ধাহার নামোলেখ পুর্বক কহিয়াছিলেন যে 
£€ এই চরাচরমধ্যে উশীনরতনয়ের ন্যায় আর কেহই জন্ম গ্রহণ করেন 
নাই ও করিবেন না ও বর্তমানেও কেহ নাই ; সেই উন্লীনরনপ্তা শৈব্যকে 
কে নিবারণ করিয়াছিল ? বিরাটরাজের সৈন্যসকল দ্রোণাচার্্যের অভি- 

মুখীন হইলে, কোন্ বীরগণ তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাবল 
পরাক্রান্ত মায়াবী রাক্ষদ ভীঘসেন হইতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, আমি 

যাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকি, আমার পুত্রগণের কণ্টকশ্বরূপ সেই 

পাওবহিতার্থী ঘটোৎ্কচ দ্রোণের সমীপবর্তা হইলে কোন্ কোন বীর 
তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন ? 

হে সঞ্জয় । এই সমস্ত এবং অন্যান্য বীরগণ ধাহাদিগের নিমিত্ত প্রাণ- 

পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন ও পুরুষপ্রবর বাস্থদেব ধাহাদিগের আশ্রয় 

ও হিত্ভাভিলাধী হইয়াছেন, তাহাদিগের কি ঠিমিভ পরাজয় হইবে? 

ৰাজদেব লোকগুরু, লোকনাথ, সনাতন, সমরে মানবগণের শরণ, 
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দিব্যাত্মা ও প্রন; বুধগণ ইহাব দিবাকন্দন সমুদয় উল্লেখ করিয়। থাকেন। 

আমিও আত্মস্থিরত। লাভের নিমিত্ত সেই সমস্ত কীর্তন করিব। 

--+(6)-শ 

একাদশ অধ্যায় । ১১। 

হে সঙ্জয়! গোবিন্দেব দেই সমস্ত অন্যান্য সাধারণ দিব্য কর্ম শ্রবণ 
কঘ। মহাক্সা গোবিন্দ খন বাল্যকীলে গোঁপকুলে পবিবদ্ধিত হইয়!- 
ছিলেন, তখন তদীয বাহুবল ত্রিভুবনে বিখ্যাত ছিল। তিনি উচ্চৈঃশ্রবার 
তুল্য বল ও বায়ব ন্যায় বেগশালী বমুনাবাপী হররাজকে সংহার করিয়া- 
ছেন, তিনি গো সকলেব কৃতাপ্ত স্ববপ উগ্রকম্মা বুষ ব্ধূপধারী দানবকে 

ৰাল্যকালে ভুজবলে বধ ক্রিম্নাছেন; সেই মহাম্সা বাসুদেব প্রলম্ব, 

নরক, জন্ত, মহান্থব পীঠ ও স্বকল্য মুবের বিনাশ সাধন কবিয়াছেন। 

তিনি বল দ্বাব! জরাসন্ধেব প্রতিপালিত মহাতেজ। কংসকে শ্বগগণের সহিত 

নিহত করিয়াছেন; সেই পববীবঘাতী বাসুদেব বলদেবকে সহায় করিয়! 

ৰল বিক্রমশাঁলী অক্ষৌহিণীশ্বব, ভোজ বাজের মধ্যস্থ, কংসেব ভ্রাতা, 

স্থনাম নামক শুবসেন রাজকে সসৈন্যে দগ্ধ করিয়াছেন; কোন সমযে 
ক্রোধপবতন্্র মহর্ষি ছুর্বাস! পৃত্তীর সহিত তাহাব আরাধন1 করিলে, তিনি 

তাহাকে বর দান কবিষাছিলেন। কৃষ্ণ গান্ধার রাজতনয়ার শ্বয়স্বরে 

রাজগণকে পবাজছিত কবিয় তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ক্রোধ- 

পবায়ণ ভূগতিগণ তাহার বৈবাহিক রথে যোজিত হইয়া তোদনদণ্ড 
দ্বারা সাতিশয আহ ও ক্ষতবিশ্মত হইনুধ্বছিলেন ; সেই মহাত্মা বাসদের 
অক্ষৌহিণীশ্বব মহাবাহু জরাসন্ধকে অন্য দ্বাবা নিপাতিত করিয়াছেন । 
ধর্মরাজ যুধিষিবেব বাজস্য সমযে রাঁজসেনাপতি মহাবল পরাক্রমশালী 
চেদ্িরাজ শিশুপাল অর্থবিষষে বিবোধ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাহাকে 
পশুর ন্যায় ছেদন করিষাছিলেন। সেই বাস্থদেব দৈত্যগণের আকাশ- 
স্থিত, শাৰপবিবক্ষিত ভুর্ভেদ্য সৌভনগব সাগরগর্তে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন । 
সেই পুগুরীকাক্ষ বান্থদেব অঙ্গ, ৰঙ্গ, কলিঙ্গ, মীগধ, কাঁশী, কৌশল, 
বাৎল্য, গার্গা, কষ, পৌও, আবন্ত্য, দাক্ষিণাত্য, পার্ধত, দশেবক, 
কাশ্ীরক, ওরসিক, পিশাচ, মুদগল, কাগ্বোজ, বাটধাঁন, চোল, পাগুয, 
ত্রিনর্ত, মালব, দবদ ও” নানাদিক হইতে সমাগত খশ ও শকগণ এবং 
অনুভ্নগাণের সহিত যবনগণকে পরাভূত করিয়াছেন। তিনি যাদোগণ 
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পরিপূর্ণ সাঁগরে প্রবিষ্ট হইয়1 সলিলান্তর্গত বরুণকে পরাজিত করিয়াছেন | 

সেই মাধব পাতালবাসী পঞ্চ জনকে বিন করিয়া দিব্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ 
গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মহায্মা জনাদ্দন অর্জনের সহিত খাওবারণ্যে 
হুতাঁশনের তৃপ্তি সাধন করিয়া আগ্রেয়াস্ত্র ও দুর্ধর্ষ চক্র লাভ করিয়াছেন; 

সেই মহাবীর গরুড়ে আরোহণ পূর্বক অমরাবতী বিত্রাসিত করত অমর 

রাজভবন হইতে পারিজাত পুপ্প আনয়ন করিয়াছেন; স্থুরপতি তাহার 

পরাক্রম অবগত ছিলেন বলিয়াই উহা সহ্য করিয়াছিলেন । 

হে সঞ্জয়! আমি ইহ! কখন শ্রবণ করি নাই যে রাঁজগণের মধ্যে 

একজনও কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হন নাই। সেই কমললোচন বান্দেব 

সভামধ্যে যে্প আশ্চর্য কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন আর 

কোন্ ব্যক্তি সেরূপ করিতে সমর্থ হয়? আনি পতিত্র হইয়া ভত্তিশৰে 

সেই ঈশ্বরকে দর্শন ও তাহার অনুষ্ঠান সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত করিয়া- 
ছিলাম বিক্রমশালী ও বুদ্ধিসম্পন্ন বাস্ছদেবের কাধ্যের অস্ত অতি 
ছুপ্রাপ্য । বোধ হয়, সেই হৃযধীকেশ আহ্বান করিলে গদ, শান, প্ররহ্যু্ 
বিদূরথ, অবগাহ, অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্চ, সারণ, উল মুখ, নিশঠ, ঝিল্লী বনু, 

পৃথুঃ বিপৃথুত শমীক এবং অরিমেজয়, প্রস্থতি মহাবল পরাক্রান্ত বৃষ্ণিগণও 

যেকোন প্রকারেই হউক, সংগ্রাম সময়ে পাব সেনাকেই আশ্রয় করি- 
বেন। তাহা হইলে আমার যোধগণ সকলেই সংশক়াপন্ন হইবে, ষে 

পক্ষে মাতা বাসুদেব অবস্থিতি করিবেন, অযুত নাগসদূশ বিক্রমশালী 

কৈলাসভূধর সদৃশ বনমালী বলদেবও সেই পক্ষে গমন করিবেন, সন্দেহ 

নাই। 

হে সঞ্জয়! দ্বিজগণ ধাহাকে সকলের পিতা বলিয়া নির্দেশ করেন, 

সেই জনার্দন কি পাগবগণের পক্ষ হইয়। যুদ্ধ করিবেন? তিনি বখন 
পাগুবগণের নিমিত্ত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইবেন, তখন্দ কেহই তাহার প্রতি- 

পক্ষে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। যদি কৌরবগণ পাগুবগণকে জয় 
করেন, তাহা হইলে সেই নরব্যাম্র মহাবাহু বাঞ্চেয় পাঁগবগণের নিমিত্ত 

শর গ্রহণ পূর্বক সকল নরপতিগণ সমবেত বৌরবগণকে নিহত করিয়। 
কুস্তীনন্দনগণকে এই মেদিনী প্রদান করিবেন। হষীকেশ যাহার সারথি 
ও ধনঞ্জর় যাহার রখী সংগ্রামে কোন্ রথ দেই রথের প্রতিপক্ষ হইবে? 

অতএব, হে সঞ্ীয়। আমি কোন প্রকারেই কুরুগণের শ্রেয়োলাভ 

দেখিতেছি না, এক্ষণে যে প্রকারে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়ঞছিল, আমার নিকট 
এ স্মস্ত সবিস্তরে কীর্থন কর। 



হক মহাঁতাঁরত | 

অর্জুন কেশৰের ও কেশব কিরীটার আত্মা ম্বূপ। অজ্ঞুনে বিজ 
ও বাস্থদেবে পাশ্বতী কীন্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । হে সঞ্জয়! বীভৎন্ 
এই ভ্িলোকমধ্যে অপরাজিত, বাস্থদেব অপরিমিত গুণশালী, হূর্য্যোধন 

দৈব বিড়্বনায় পরিষুগ্ধ ও আসন্ন মৃতার বশীভূত হইয়া সেই অঙ্জুন ও 
বাস্থদেবকে অবগত হইতেছেন না। এই ছুই সহাত্বী নর ও নারায়ণ। 

ইহারা উভয়েই অভেদাত্ম!; দ্বিধাভূত হইয়! মাঁনবগণের দৃষ্টিগোচর হুই- 
তেছেন। ইহদিগের পরাভব স্ম তিপথে'ও সমুদ্দিত হয় না। এই যশস্থী 
মহাম্স দ্বয় মনে করিলেই এই সমন্ত ইদন্যগণকে অনায়াসে বিনষ্ট করিতে 

পারেন। ইহারা মানব শনীর পন্িগ্রু করিয়াছেন বলিয়াই €দক্রুগ, 
ইচ্ছা করিতেছেন না। -গবিপধ্যয় দেন্ূপ লোকের মোহ উৎপল ' 
করে, সেইরূপ ভীগ্ম দ্রোণের মৃত্য মোহ উত্পাপন করিতেছে । ব্রহ্মচধ্য, 
বেদাধ্যয়ন ও শল্ত্র ইহার কিছুতেই কেহ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ লাভে 

সমর্থ হয় না। 

হে সপ্রয়! যুদ্ধছুম্মদ লোকপুজিত অন্ত্রকুশল মহাবীর তীম্ম ও ড্রোণ 

সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমি কি নিমিত্ত জীবন ধারণ 
করিতোছ ৫? আমি পুৰ্বে যুধিষ্টিরের প্রশ্বধ্যশ্রী দশন করিয়। অনুয়। করিয়া- 
ছিলাম ॥ অব্য ভীম্ম ও দ্রোণবধে তাহারই অন্ুজীবী হইতে হইল। 

আমার পাপাচ।রেই কুরুগথের এইরূপ ক্ষর উপস্থিত হঙ্য়াছে। হে 
সুত! আপসন্নকাল ব্যক্তিদপগের ভণবাশি ও বজের ন্যায় হইয়!' উঠে। 

ধাহার ক্রোধে মহাবীর ভীম্ম ও দ্রোণ সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করি- 

লেন, নেই যুধিষ্ঠির এই অন, এর্ধধ্/ প্র।প্ত হইরাছে। অতএব ধর্ম- 
যুধিষ্টিরঞ্চেই আশ্রয় করিয়াছেন, এব আমার তনয়গণের প্রতি এক- 

বারেই বিমুখ হইয়াছেন । এই পাপাস্থা ক্র রকাল সকলকে বিনাশ ন| 

করিয়া কোনমতে ক্ষান্ত হইবে না। হে তাত! মনম্বী ব্যক্তিরা মনে 
মনে যাহা চিত্তা করেন, দৈবধ্শত তাহার অন্যথা হইয়া উঠে। যে 
ছুশ্চিন্ত্য বিষয় সমুপ,স্থৃত হইয়াছে ইহা কোনরূপেই পরিহারের উপায় 

নাই যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধ বৃত্তাত্ত বীন্তন কর। 

পাত 6 যী পপি 

ছাদশ অধ্যায় । ১২। 
র্ 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি সমন্তই স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছি 
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ধেকূপে পাঁগুব ও স্যপ্ররগণ কর্তৃক ভ্রোণাচার্ধ্য নিহভ হইয়াছেন, আপনার 

নিকট সমস্ত ক্রমান্বয়ে কীর্তন করিব। 

মহারথ ভরদ্বাজতনয় ত্দোণাচার্ধ্য সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া সমুদায় 

সৈন্যগণের মধ্যে আপনার পুত্র ছূর্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন! তুমি 
কেধববর ভীম্মের অস্ত্র পরিত্যাগের পরই অদ্য আমাকে সেনাপতিপন্গে 

অভিষিক্ত করিয়। আমার যে সকার করিলে, তাহার অনুরূপ ফল অবশ্যই 

প্রাপ্ত হইবে। হে ভারত! আদা আমি তোমার অভিলধষিত কি কন্ 
সম্পাদন করিব প্রার্থনা কর। 

অনন্তর রাজ ছুর্যোধন, কর্ণ এবং দ্বঃশাসন প্রত্ৃতি আত্মীয়বর্গের মহিত 

মিলিত হইয়। বিজয়ী ছুষ্ধর্য দ্রোপাচার্ধ্যকে কহিলেন, হে মহামতে ! যদি 
আপনি বর প্রদান করেন, তাহ! হইলে আপনার নিকট এই বর প্রার্থন! 

করিতেছি, যে আপনি রখিপ্রৰর মুধিষ্টিরকে জীবিতাবস্থায় গ্রহণ করত 

আমার নিকট আনিয়। দিন। 

অনন্তর আচার্ধ্য ত্রোণ আপনাঁৰ পুক্স ছুর্য্যোধনের ৰাক্য অবণ করি! 

সমস্ত সেনাগণকে হর্ষযুক্ত করিবার মানসে এই বাক্য কহিলেন, হে 
রাজন! কুস্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য; যে হেতুক তুমি তাহার বিনাশ বর 

প্রার্থন, না করিয়া গ্রহণ করিতে বাসন। করিয়াছ ; হে নরসন্তম ! তুমি 
কি নিমিন্তে তাহার বধ কামন। পরিত্যাগ করিতেছ % হেছুর্যোধন ! 

তুমি মন্ত্রণাভিজ্ঞ হইয়া কি নিমিত্ত ইঞার উল্লেখ না বরিলে কি আশ্চ- 

ধর বিষয়, ধম্মরাজের কি কেহই দ্ধে্া নাই ? ভঁমি কিআপনার কুল 

রক্ষার্থই তাহাকে জীবিত রাখিতেছ । কিম্বা যুদ্ধে পাণুবগণকে পরাজস্ব 

করিয়া! অবশেষে রাজ্য গরদান কবত সোত্রাত্র রক্ষা করিতে বাসনা করি- 

যাছ? যাহা হউক, কুস্তীপুত্র বাঁভ1 সুধিঠির ধন্য ; সেই ধীমানের জন্ম 
সার্থক এবং তাহার অজান্তশন্গনামএ যথার্থ হইল। যেহেতুক তুমিও 
তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেছ। 

হে ভারত! বৃহস্পতি তুল্য ব্যক্তিও জদগত ভাব গোপন করিতে সঙ্র্থ 

হন না, এই জন্য দুর্যোধনের জদ্গত ভাব সহস]| বহির্গত হইল । তিনি 
আচাধ্যের বাক্যাৰসানে হষ্টচিত্তে কহিলেম হে আচার্য ! রাঁজ। ঘুধিষ্টিরের 
বিনাশে আমি জয়লাভ্ভ করিতে পারিব না; কারণ, তীহান্ে সংহার 
করিলে ধনঞ্জয় রোষ পরবশ হইয়া আমাদিগেব সকলকেই সংহার কারবে 
তাহাদিগের বিনাশ করা স্থরগণের অপাধ্য ; 'হতরাং যাহার! অবশিষ্ট 
থাকিবে, ্তাহারাই আমাদিগকে নিঃশেষিভ করিবে সন্দহ নাই। এঙ্গণ 



২৬ নহাভারত। 

সন্ত্াপরারণ রাজ বুধিষ্টিরফে আমার নিকট আনয়ন করিলে আমি পুন- 

ব্বার দৃাতক্রীড়ায় তাহাকে পরাজয় করিব; তাহ। হইলেই তাহার অনুগত 
পাওুবগণ পুনরায় বনে গমন করিবে, এইরূপে আমার দীর্ঘকাল জয় লাভ 

হইবে) এই কারণেই আমি কোন ক্রমেই রাজ যুধিটিরের বধবাসন! 
করিতেছি না। 

অর্থতত্ববিৎ ধীমান্ জ্রোণাচাধ্য হূর্যোধনের এইক্সপ অসদভিসন্ধি চিন্তা 
করত তাহার প্রার্থত বর এই প্রকার সীম বদ্ধ করিয়। গ্রদান করিলেন। 

হে ছুর্য্যোধন ! যদি সংগ্রামে মহাখার অজ্ঞুন যুধিষঠিরকে রক্ষা না করে, 
তাহা হইলে তৃমি মনে করিবে যুধিষ্টির বশাভুতত হইয়াছেন, কিন্তু ইন্দ্রের 

সহিত সমস্ত দেবগণ এবং অন্গুরগণ একত্রিত হইযর়াও রখস্থলে পার্থকে 
পরাজয় করিতে পারে না; এই কারণে আমি এপ কার্যে সাহসী 

হইতে পারি না। ধনগ্রয় আমার প্রিয়শিষ্য, তাহার অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত 

আমি আচার্ধাপদে নিযুক্ত হই, তরুণবয়স্ক অতি প্ুণ্যাত্মা অর্জুন ইহ! ভিন্ন 

ইন্দ্র এবং মহাদেবের নিকট হইতে বছবিধ অস্্রপ্রাপ্ত এবং তোমার পাপা- 
চারণে সাতিশর ক্রোধিত হইয়াছে, এই কারণেই আমি যুধিষ্ঠিরকে গ্রহ 

করিতে সাহসী হইতেছি না। অতএব যে কোন উপায়ে যুদ্ধ হইতে অঙ্ছু 
নকে অপসারিত করিতে পারিলেই আমি অনায়াসে বুধিষ্ঠিরকে পরাজয় 

করিতে পারি । হে পুরুষষভি ! যুধিষঠিরকে বিনাশ না করিয়া গ্রহণ করি- 

লেই তোমার জয়লাভ হইবে, তিনিও এই উপায়ে পরিগৃহীত হইবেন । 

নরোত্তম অর্জুন অপসারিত হুইলে ধন্রাজ বুধিষ্টির আমার সম্মুখ যুদ্ধে বদি 

মুহুত্ীমাত্র অবস্থান করেন, তাহা হইলে জানিবে আমি অদ্যই তাহারে 

অহণ করত নিশ্চয় তোমার বশীভূত করিয়া দিব। হে রাজন! অজ্জুনের 
সমক্ষে সমরে ইন্ত্রাদি দেবগণ ও অস্থরগণ কেহই যুধিষ্টিরকে গ্রহণ করিতে 

সমর্থ হইবে না। . 

আগচার্ধা দ্রোণ রাঁজ। যুধিষ্িরের গ্রহণ বিষয়ে এইরূপ নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা 
করিলে, আপনার পুত্রগণ মনে মনে তাহাকে গৃহীত বলিয়াই অবধারিত 

করিলেন, কিন্তু আচাধ্য দ্রোণ যে পাওবগণের পক্ষ তাহাও হুর্য্যোধন 

বিশেষ রূপ বিদিত ছিলেন, তন্লিমিত্তে তাহার প্রতিজ্ঞা দট করিবার মানসে 
৫ শবিধ মন্ত্রণা করত সমস্ত সৈন্যমধ্যে যুধিষ্িরের গ্রহণ বলিয়া খোষণ। 
»' "ঝা দিলেন। 

76) 



ছোপ পর্ব । ১ 

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৩ 
ছে মহারাজ! ফ্রোণাচাধ্য যুধিষ্ঠিরকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত দৃঢ় 

প্রতিজ্ঞ করিলে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ পর বৃত্বাস্ত শ্রবণ করিয়। বাপ” 

ধ্বনি ও শঙ্খ নিনাদ করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। এদিকে রাজ! 
যুধিষ্ঠির আত্মীয়জন স্বারা দ্রোণাচার্যের সেই প্রতিজ্ঞীর বিষয় সত্বর অবগত 

হইয়! অন্যান্য লোক ও ভ্রতৃগণকে আহ্বান করত ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে 

পুরুষোত্তম ! তুমি অদ্য দ্রোণাচাধ্যের চিকীর্ষিত বৃত্তান্ত সমুদয় শ্রবণ করিয়া ছ, 
অতএব এক্ষণে যাহাতে তাহার এ্র প্রতিজ্ঞা সফল না হয়, এরূপ উপার 

বিধান কর। হে বীর! শক্র বিনাশন ভ্রোণ যে দুঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 

তাহার নীম তোমাতেই অর্পিত হইয়াছে । অতএব অদ্য তুমি আমার 

নিকট অবস্থান পূর্বক ড্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, দুর্ষ্যোধন যেন 
ড্রোণ সাহায্যে দিদ্ধসঙ্কল্প না হয়। 

অজ্ঞুন কহিলেন, মহারাজ ! যেমন আচার্ধযকে বিনষ্ট করা আমার 

কোনমতেই কর্তব্য নহে, সেইবপ আপনাকে পরিত্যাগ করাও আমার 

কর্তব্য নহে। যদি আমার সংগ্রামস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়, 

তথাপি আচার্য্যের বিপক্ষে কোনক্রমেই যুদ্ধ করিতে পারিৰ না । কিন্তু 

কুর্যযোধন যে আপনাকে গ্রহণ কবত জয়লাতের অভিলাষ করিতেছে, তাহ 

এ জীবলোকে কখনই সিদ্ধ হইবে নী। যদি বজ্রধর অথব! বিষ্ণু দেবগণের 

সহিত নমবেত হইয়। স্বয়ং সমরে উহার সাহায্য করেন, তাহ! হইলেও সে 
আপনারে গ্রন্থণ করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না। হে রাজেন্দ্র! 

দ্রোণাচার্ধ্য সকল অস্ত্র ও অস্ত্রধারিগণের প্রধান হইলেও আমি বর্তমান 

থাকিতে আপনার তাহাকে শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। হে 
রাজন! আমার প্রতিজ্ঞা কখনই বিফল হয় না। আমি যে কথন মিথ্যা 
কহিয়াছি, বা পরাজিত হইয়াছি, অথবা ফোন বিষয় অঙ্গীকার করভ 
তাহার কিছুমাত্র অন্যথা করিয়াছি, ইহ। আমার স্বতিপথে সমুদ্িত হয় না। 

অনস্তর মহাবীর অজ্ঞুন এই প্রকার কহিলে, তখন মহাত্মা পাগুবগণের 

শিবিরে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম ও গগনস্পশা 

ভীষণ লিংহনাদ এবং ধনু, জা ও -নধবনি সমুখিত হইতে লাগিল। তখন 

সেই পাওৰগণের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করির। আপনার সৈন্যগণমধ্যেও বাদ্যো- 

দ্যম হইতে লাগিল। 

অনস্তর আপনার ও পাগুৰপক্ষীয় সমরাকাজ্জী ব্যৃহিত সৈন্যগণ সংগ্রা- 

মাভিলাষে পরস্পর সন্নিহিত হইলে, কৌরবগণ এবং পাডখগণের, জনা 



২৮ মহাভারত । 

চাধ্য এবং পাঞ্চালগণের পরম্পর লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরস্ত হইল। 
তখন হ্ঞ্জয়গণ ভ্রোণরক্ষিত সৈন্যগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সমধিক 

যক্বসহুকারে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও কিছুতেই কৃতকার্ধ্য হইতে পারি- 

লেন না এবং ছুর্য্যোধন পক্ষীয় মহারথগণও অজ্জুনরক্ষিত সৈন্যগণের 
সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই 

নিশ।কালীন বিবিধ কুস্থমরাদি বিরাজিত বনরাজির ন্যায় নিস্তব্তাবে 

অবশ্থিতি করিতে লাগিল। 

অনভ্তর শক্রনিপাতন দ্রোণ স্ুৰর্ণ রপণে আরোহণ করত পাওবসেন। 

বিমর্দন করিয়া তদভ্যস্তরে প্রবেশ পুব্বক দীপ্যমাঁন দিবাকরের ন্যায় 

তথায় বিচরণ করিতে 'লাগিলেন। তখন পাগব ও স্থঞয়গণ সেই রথা- 

রোহী লঘুহস্ত একনাত্র ড্রোণাচার্ধ্যকে নানা বিভীষিক। স্ব্ূপে বোধ 
করিতে লাগিলেন । ডরোণনিক্ষিপ্ত ভীষণ শর সমূহ সৈন্যগণকে ত্রাসিত 

করত চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল এবং সেই মহারথ দ্রোণ মধ্যাহ- 
কালীন শতাংশুজড়িত অংশুমানদীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তখন 

যেমন দানবগণ সমর ক্রুদ্ধ মেবরাজকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, 
সেইরূপ পাগবগণের মধ্যে কেহই তাহাকে অবলোকন করিতে সম্র্থ 

হইলেন ন।। 
অনস্তর প্রবলপ্রতাপ আচার্্য প্রেণ নৈন্যগণকে বিমোহিত করত 

সত্বর শরনিকরে খধুষ্টছ্যয়ের সৈন্যগণকে ভাড়না করিতে আরস্ত করিলেন । 

এবং যেখানে ধৃষ্টছ্যয় অবস্থিতি করিতেছিলেন; সমস্ত দিক্ ও আকাশ- 

মণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়। সেই স্থানেই পাগডবসৈন্যগণকে বিমর্দিত 
করিতে লাগিলেন । 

শপপাপাপশাপ সপ্প উঠ ()০ শা শশী শপ 

চতুর্দশ অধ্যায় । ১৪। 

ছে রাজন! অনস্তর আচার্য্য দ্রোখ পাঞবসৈন্যের সহিত ঘোর 

সংগ্রাম করত বুক্ষ দঞ্ধকারী হুভাশনের ন্যার তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া 

ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । দফ্রোণাচার্ধয ক্রোধভরে প্রদদীপ্ত পাবকের 

ন্যায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছেন দেখিয়া শ্জয়গণ কম্পিত হইয়া উঠ্ভি- 

লেন। ফ্রোণাচার্ষ্যের আকর্ণ আক্কব্যমাথ শরাসনের জ্যা নির্ধোষ অশনি 

শবেরআপয় এবপগোচর হইতে-"লাগিল। ক্ষিপ্রহস্ড ড্রোপাচার্য্য. কর্তৃক 
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বিনিমুক্ক ভয়ঙ্কর শর লকল রখী, সাদী, হন্তী, অশ্ব ও পদাভিগণকে -বিম 

প্রিত করিতে লাগিল। যেক্ধপ সমীরণসহায় গর্জনশীল পর্জন্য বর্ষা 

কালে শিলারাশি বর্ষণ করে, তদ্রপ (ড্রোগাচার্ধ্য শরনিকর বর্ষণ করত 

অরাতিগণের ভয়াবহ হইয়া! উঠিলেন এবং তিনি সৈন্যমধ্যে বিচরণ পুর্বাক 
তাকাদ্িগকে ক্ষোভিত করিয়া শক্রগণের অলৌকিক ভয়বর্ধন করিতে 

লাগিলেন। তাহার সেই ভ্রাম্যমাণ রথে হেমপরিষ্কত শরামন পুনঃ পুনঃ 

মেঘসহুকৃত বিছ্যতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল । সেই সত্যপরায়ণ, 

প্রাজ্ঞ, নিত্যধন্ান্ধরক্ত পদ্রোণাচার্য্যের ক্রোধৰেগ হইতে ক্রব্যাদগণসমা- 

কীণ, সৈন্যস্্রোতপুর্ণ, বীরবৃক্ষাপহারী, শোণিতোদক, গজাশ্বপুলিন, 

কবচোত্পল, মাংসপঙ্ক, মেদমজ্জীস্থিসৈকত, উর্ষীষফেন, যুদ্ধমেঘ পরি- 
ব্যাপ্ত, নরনাগাখ্ধগহন, শরবৰেগপ্রবাহ, দেহদারুসমাবীর্ণ, রথকচ্ছপসম1- 

কুল, মন্তকশিলাতটশোভিত, রথনাগহদোপেত, নানাভরণভূষিত, মহারথ- 

শতাবর্ত এবং ধুলিতরঙ্গসন্ক ল নদী প্রবর্তিত করিলেন। এ নদী মঙহ্থাবীর- 
গ্রণের স্তর ও তীরুগণের ছুস্তর) উহ! শত শত শরীর দ্বার পরিপূর্ণ । 
উহাতে কন্ক ও গৃণ্ব গ্রাভৃতি বিচরণ করিতেছে ; উহ1 অশস্রব্প ভুজঙগম 

দ্বারা সমাকীর্ণ, জীববুন্দ সেবিত এবং ছিন্নছত্র মহাহংসে সুশোভিত, 

মুকুট সকল উহার বিহগ, টক্রকুম্ম, গদ1 কু্তীর ও খড়া প্রা উহার মৎস্য, 
উহ ভীষণ কাক, গৃপ্র ও শৃগাল দ্বারা অধিষ্ঠিত এ নদী মহাবল দ্রোণ 
কতৃক নিহত সহত্র সহশ্র মহ[রথ ও অন্যান্য শত শত প্রাণীরে শমনতভবনে 

ৰহন করিতে লাগিল । দ্রোণ দৈন্যগণের প্রতি এইরূপ গর্জন করিতে- 

ছেন) এমন সনয় চতুপ্দিক হইতে যুধিষ্ঠির পুরোগম তাহার প্রতি গমন 
করিলেন। ৰিক্রমশালী কৌরবগণেরাও চতুপ্দিক হইতে তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিতে লাগিলেন । এ যুদ্ধ অতি ভয়ানক হুইয়! উঠিল। 

বহু মায়াবী শকুনি,সমরাঙ্গনে শাণিত বহুবিধ অক্ত্র দ্বারা সারথি, ধবজ 
ও রথের সহিত সহদেবকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহদেবও ক্রোধ- 

পরবশ হুইয়। নিশিত শরসমূহে শকুনির ধন, কেতু, সারথি ও অশ্বগণকে 
ছিন্ন ভিন্ন করত ষষ্টি শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। শকুনি রথ হইতে 

অবতীর্ণ হইয় গদ] গ্রহণ পূর্বক তন্বারা সহদেবের সারথিকে রথ হইতে 
ভূতলশায়ী করিয়া! ফেলিলেন। অনন্তর দুই জনেই বিরথ হইয়। গদ! 
গ্রহণ করত, শৃঙ্গশালী অচলের ন্যার সমরাঙ্গনে) ভ্বীড়া করিতে আর্ত 
করিলেন। 

আচার্ধয ড্রোণ দ্রপদকে দশ শরে বিদ্ধ করিলে, তিনি বছুৰিধ শর- 
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সমুছে আচার্যকে জর্ঞরীভূত করিলেন। আচার্য্যও পুনর্ধার ততোধিক 

শরে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া! তর্জন করিতে লাগিলেন । 

ভীমসেন বিবিংশতিরে শাণিত ৰিংশতি সায়কে বিদ্ধ করিয়াও বিক- 

ম্পিস্ত করিতে না পারায়, ইহ অদ্ভুত রূপে প্রতীয়মান হইল। বিবিং- 
শতি সহসা ভীমসেনের অশ্ব, কেতু ও শরাসন ছেদন করিলে, ভীমসেন 

বিপক্ষের এক্সপ পরাক্রম সঙ্গ করিতে না পারিয়। গদ] দ্বারা তাহার অশ্ব" 

গ্ণকে যমসদনে প্রেরণ কর্ণ অবপান করিতে লাগিলেন । মহাবল 

বিবিংশতি মণ্ডগাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হহস। চম্ম গ্রহণ করত হতাশ রথ 

হইতে অবতীর্ণ হইয়। ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন। 

মহাবীর্ধ্য শল্য ভাগিনেয় নকুলকে কোপিত করিবার মানসে হাস্য 
করত যেন লালন করিতে করিতে শরনিকরে তাহাকে আঘাত 

করিলেন। মহাবল পরাক্রাজ নকুল তাহার সমুদায় অশ্ব, ধ্বজ, আত - 

পত্র, সারখি ও শরাসন তছদন করিয়। শঙ্খ নারদ করিতে লাগিলেন। 

ধুষ্টকেতু কৃপপার্পত্যক্ত শরাঁনকর ছেদন করত সপ্তুতি শরে তাহারে 

বিদ্ধ ঙ তিন বাণে ধ্বজ্জচিহ্ৃ ছেদন করিলেন। কৃপাচার্যা বহুবিধ শর- 

বর্ষণ করিয়া তাহ নিবারণ করত ঘোরতর বুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

লান্তযকি প্রথমতঃ হাস্য করত কৃতবাসার বক্ষঃস্থলে নারাচ পরে সপ্ডতি 

শর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ববার অন্যান্য বহুবিধ শরসায়কে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। দ্রতগামী মারুত ষেরূপ পব্ধতকে কাম্পত করিতে অশস্ত' 

হয়, তদ্রুপ ভোজরাজ কৃতবম্মা স্থরশাণিত সপ্তসপ্ততি সায়কে বিদ্ধ করিয়াও 

সাত্যকিরে কম্পিত করিতে অশক্ত হইলেন । 

সেণাপতি স্থশন্মীর সমস্ত মন্মস্থান অভিশয় আঘাত করিলে, স্থশন্মাও 

তোমর দ্বার সেনানীকে সাতিশয় নিপীড়ত করিলেন । মহাবীর বিরাট 

মহস্যগণের সহিত কর্ণকে নিবারণ করিলে সঞ্লই আশ্চর্য হইলেন । 

স্তপুত্রেখ ইহাই পৌরুষ যে, তিনি সন্মতপর্বত শাণিত সায়কসমুহে এ 

তন্বানক নৈন্যগণকে নিরস্ত কারলেন। বাজ দ্রপদ স্বয়ং ভগদত্তের 

সহিত সমরাঙ্গনে মিলিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ভগদদ্ধ 

শর সমূহ স্বার। নারথি, ধ্বণ ও রথের সহিত রাজা জপদ্কে বিদ্ধ করি- 

লেন ১৮৮৭3 দ।৩শব জুদ্ধ হইয়া সন্গতপর্ধ শর সমূহ বর্ষণ পূর্বক 

মহাস« ভগণন্ডের বক্ষধন্তল বিদ্ধ করিরা ঘোরতর সমর করিতে লাগি- 

লেন। অন্ত্রবিশান্দদ ভূরিশ্রবা ও শিখণ্তী প্রাণিগণের ভয়াবহ যুদ্ধ করি- 
কাছিলেন।' ৰীর্যবান্ ভূরিশ্রবা শর সমূহে মহারথ শিখণ্ডীরে জর্জরিত 
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করিলে শিখ ক্র দ্ধ হইয়া] নবতি সাঁরকে ভূরিশ্রবারে কম্পিত করিলেন। 
ভয়প্রদায়ক, মায়াবী, গর্বিত রাক্ষদ ঘটোতৎ্কচ ও অলম্ুষ উভয়েই 

জরাথী হইয়া মায় প্রকাশ পৃর্বক ঘোরতর যুদ্ধ করত সাতিশয় বিস্ময়োৎ- 

পাদন পূর্বক অন্তর্থিত হইয়া ভরঘণ করিতে লাগিলেন। দেবার মুদ্ধে 

ষেপ্ঈপ আশ্র্যকাণ্ড হইগ়াছিল, চেকিতান ও অনুবিন্দের সহিত সেইক্ধপ 

তয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল । পূর্ববকালে বিষণুর সহিত হিরণ্যাক্ষের যেক্ষপ 

যুদ্ধ হইয়াছিল, লক্ষণের সহিত ক্ষত্রদেবের সেইক্ধপ ঘোরতর সংগ্রাম 

উপস্থিত হইল। 

অনস্তর মহাবল হার্দিকা যুদ্ধাকজ্কী হইয়! অতি ত্বরায় প্রচলিতাশ্ব- 

রথে আরোহণ করত অভিমন্্যুর নিকট গমন পূর্ধক সিংহনাদ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু তাহার সহিত অতি ভয়াৰহু যুদ্ধ 

করিতে লাগিলেন। হার্দিক্য শরসমুছে অভিমন্ত্যরে বিদ্ধ করিলে, অভি 

মনু তাহার ছত্র, ধবজ ও অশ্থগণকে ভূতলশায়ী করিলেন। হার্সিক) 

অন্য সপ্চসায়কে অভিমন্থুরে পঞ্চ, বাণে তীয় অশ্বগণ এবং সারথিরে বিদ্ধ 

করিয়া কৌরবগণের হুষ বদ্ধিত করত সিংহের ন্যায় বারশ্বার গর্জন 

করিতে আরস্ত করিলেন। অভিমন্থ্য তাহার প্রাণাস্তক সায়ক গ্রহণ কশ্সি- 

লেই হ্াদ্দিক্য সেই ভয়ানক শর সন্দর্শন করির) দ্ুই বাণে তাহার প্র শর 

শরাসনের সহিভ ছেদন করিলেন। অরিন্দষ অভিমন্থা ছিন্নধন্ত পরিত্যাগ 

পুর্বক চন্ম ও শাণিত খজ্গ গ্রহণ করত স্থশোভিত হইলেন । অনস্তর 

সেই খড়গ ঘূর্ণিত করিয়া বহুভারাশোভিত চম্ম দ্বারা বায়পুরুষের ন্যাক়্ 

বহুবীপ্য প্রদর্শন করত সংগ্রামে বিচবণ করিতে আরস্ত করিলেন। তিনি 

এঁ অলিচন্ত্র ঘর্ণায়মান একবার উদ্ধে ভ্রামিত, এক বার কম্পিত ও একবার 
উত্থিত করাতে কেহই ধু অসি চন্মে প্রভেদ দেখিতে পাইল ন1। অনন্তর 
অভিমন্্য সিংহনাদ সহকারে লক্ষপ্রদান করিয়। হর্দিক্যের রথে আরোহণ 
পূর্বক তাহার কেশাকর্ষণ করত পদাঘাতে সারথিরে নিহত ও খঙ্জাঘাতে 
ধ্বজ ছেদন করিলেন এব* যেরূপ বৈনতেয় জলন্িধিকে ক্ষোভিত করিয়া! 
ভূজঙ্গকে নিক্ষিত্ত করিয়াছিল, তদ্রপ অভিমন্থা তাহারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। 
তৎ্কাণে পার্থিবগরণ বিগলিত কেশপৌরৰকে সিংহকর্তুক পাতিত চেতনা- 
বিহীন বৃষভের ন্যায় বোধ করিক্তে লাগিলেন । 

য়দ্রথ পৌরবকে অনাথের ন্যায় বেশাকর্ষিত, নিপতিত ও অভিমস্থ্যর 
ৰশব্তী নিরীক্ষণ করত রোষপরবশ হইয়] সিংহনাদ জ্রহকারে জালপরি- 

€বকিত মতূরাক্ষিত, কিছ্কিণী শক্গশোভিত চন্দ্র ও খড়গ শ্রহণ পর্বক রখ 



৩২ মহাঁভাঁরত। 

হইতে অবন্ীণ হইলেন । অভিমস্তা জয়দ্রথকে অবলোকন করিয়া হার্দিন 

ফাকে পরিত্যাগ করত, অবিলঙ্বেই শ্যেনের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে 
নিপতিত হইলেন। অরিগণের পরিত্যক্ত প্রাস, পন্তিশ ও [দিন্দ্িংশ সমস্তই 
খড্গাঘাতে ছেদন পূর্বক চর্ম হ্বারা প্রতিহত করিলেন। এবং পাণ্ডব 
সৈন্যগণকে বাহুবীর্ধ্য প্রদর্শন করত সেই খড়গ ও চর্ম ঘুর্ণায়মাণ কঙগিয়া 

ব্যাঙ যেন্দপ মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তসইরূপ পিভৃবৈরী ক্ষত্রনন্মন 
জয়দ্রথের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। যেক্ধপ ব্যান্ত্র' ও সিংহছে নখ মস্ত 
স্বারা পরস্পবকে প্রহার করে, সেইব্প তাহারা উভতন্নে উততয়কেই প্রাপ্ত 

হুইয়! অতি হষ্টচিত্তে খঙ্ভা গ্বার! পরম্পর প্রহ] « করিতে লাগিলেন । কেহ 
কেন অসিচর্ম্মের সম্পাতে, আঘাতে ও নিপাতে, সেই বীরদ্ধয়ের প্রতেদ 
উপলন্ধি করিতে পারিল না। পরস্পরের অবক্ষেপ শস্ত্রাস্তর নিদর্শন এবং 

বাস্থযান্তর নিপাত সমতুল্যই লক্ষিত হইতে লাগিল। সেন মন্থাত্মা ছুই 
মহাবীর যখন ৰাহ্য ও মস্তর পখে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে 

তাহাদিগকে পক্ষবুক্ত পর্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । অনস্তর মহাবীর 

'ভিমন্যু খড়ী নিক্ষেপ করিলে, জয়দ্রথ সত্বর হইয়। তাহার চর্ম্মে মহ! খড্গ 

নিক্ষেপ করিলেন। এ খড়ী অভিমন্যুর চক্মের কনকপত্রের মধ্যস্থলে 
লগ্ন এবং জয়দ্রথ কর্ুক বিকশ্পিভ হইয়া] ভগ্ন হইল। তত্কাঁলে দেখি- 

লাম, জয়দ্রথ শ্বীয় খড়গ ভগ্ন অবলোকন করিয়া পতগতি দ্বারা ছর পদ 

গমন করভ নিমেষ মধ্োই স্বীয় রথে আরোহণ করিলেন । এদিকে অভি- 

মন্থা সমর বিরহ হইয়া উতকৃষ্ট রথে অবস্থিতি কালে, সকল ভূপালগণ 

তাহার চড়ুর্দিক ৰেষ্টন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীৰ 

অর্জুনতনয় চর্ম ও খঙ্গা উৎক্ষেপণ পূর্বক জয়দ্রথের প্রতি নিরীক্ষণ করত 

পিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। 

দিবাকর যেরূপ দ্রিউমগুল পরিতাপিত করেন, অরিমর্দক অভিমন্তাও 

সিকুরাজকে পরাতব করিয়া তাহাব সৈনাগণকে সেইরূপ সম্তাপিত 

কারতে লাগিলেন । ,শলা অতি ভীষণ কনক ভূষণ লৌহময় পাবক 

শিখার ন্যায় গ্রদীপ্ত শক্তি অভিমন্তুর প্রতি নিক্ষেপ করিলে যেরূপ গরু 

পতনশীল পতঙ্গকে গ্রহণ করে সেইরূপ অভিমন্থ্য লম্ষ প্রদাম করত সেই 
শক্তি গ্রহণ পূর্বক স্বীয় অমি কোষ হইতে নিফাশিত করিলেন। ভূপতি- 
গণ অভিমন্্যুর বলৰীধ্য ও অস্কুত পরাক্রম সনর্শন করিয়া এককালে 
সকলেই সিংহনাদ করি লাগিলেন। অনন্তর অমিততেক্তা' পরবীরঘাতী 
অভিমন্থয শলোর প্রতি ঘেই অভেদ্য মণিখচিত শক্তি পরিত্যাগ করিলে, 



দৌণ পর্ব । রত 

নির্খোকমুক্ধ ভূজঙ্গমের ন্যায় সেই শক্তি শল্যের রথে গমন পুর্কক সার 
থিরে বিনাশ করত ভূলে নিপাতিত করিল। অনন্তর ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ, 
বিরাট, যুধিষ্ঠির, কৈকেয়, সাত্যকি, বষ্টহ্যয়, শিখণ্ডী, ভীম, নকুল, সহদেৰ 
ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ অভিমন্থ্যকে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক চীৎকার করিতে 
লাগিলেন, এবং বহুবিধ সায়ক শব্দে ও সিংহনাদে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ 
হইয়া! উঠিল। অপরাছিত অভিমন্থ্যু উহ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আন- 
দ্বিত হইলেন। মেঘমগুল যেরূপ ধারা বর্ষণ দ্বারা শৈলশৃঙ্গকে আচ্ছন্ন 

করে, আপনার পুত্রগণ বিপক্ষের ঈদৃশ জয়স্চক শব্ধ সহ্য করিতে না 
পারিয়! সহসা চতুর্দিক হইতে সেইরূপ শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

অরিন্দম শল্য সারথির প্রাণনাশ নিরীক্ষণ করিয়! সাতিশয় রোষপরষশ 

হইয়া আপনার পুত্রগণের বিজয়াভিলাষে অভিমন্যকে আক্রমণ 
করিলেন। 

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫। 

ধৃতরাষ্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! তুমি ষে সমস্ত দ্বন্দহুদ্ধের বিষয় কীর্তন 

করিলে, ইহা শ্রবণ করিয়া আমি চক্ষুশ্নান্ ব্যক্তিদিগকে নিতাত্ত স্প্চ্ণীয় 

বলিয়া বোধ করিতেছি । মানবগণ এই কুকুপাঁওব যুদ্ধ দেবাস্থর যুদ্ধের 

ন্যায় আশ্চর্য্য বলিয়া! কীর্তন করিৰেন। এই উৎকৃষ্ট বৃত্তান্ত শ্রবণ করি- 
যাও আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না। অতএব আমার নিকট শল্য ও 

অভিমন্থ্যর যুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্তন কর। 

সপ্য় কহিলেন, হে রাজন! শল্য সারথিকে বিপন্ন দেখিক্স] ক্রোধ- 
তরে লৌহময় গদ! উৎক্ষেপণ পূর্বক রখ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তীম- 

সেন তাহাকে দণ্ডহস্ত কালান্তকের ন্যায় অবলোকন পূর্বক বৃহৎ গদা 

গ্রহণ করিয্া অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন । অভিমন্থ্যও বজ্জতুল্য 

গদ| ধারণ পূর্বক তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন। মর্ছঃ 
প্রতাপশালী ভীমসেন প্রযত্বনহুকারে অভিমন্্যকে নিবারণ করত শল্যের 

নিকট গমন করিয়া! অচলের ন্যায় অবস্থিতি কত্িতে লাগিলেন। সেই- 

রূপ মহাবল মন্ত্ররাজও ভীমসেমকে অবলোকন করিয়া কুঞ্জরাভিমুখী 

শার্ঘলের ন্যায় তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন& অন্তর তৃর্ধ্য নিনাদ, 

সহ সহত্্ শঙ্খ ধ্বলি, সিংহনাদ ও অসংগ্য ভেক্লীর মহাশকফ এবং পরম্প- 
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য়ের জতিসূখে ধাবমান পাণ্ডব ও কৌরবগণের শত শত লাধুবাদ সু 
পন্প হইল। সংগ্রামে শল্য ব্যতিরেকে কেহই ভীমসেনের বেগ সহ্য 
করিতে সমর্থ হন না, সেইরূপ ভীম ভিশ্ন আর কেহই মহাবীর মদ্ররাজ 

শ্রল্যের গদাবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় ন1। স্বব্ণপট্টযুক্ত জনগণের হর্ধ- 
জনক বৃহৎ গদ|। ভীম কর্তৃক বিদ্ধ হুইয়! প্রজলিত হইল এবং বিভাগ- 

ক্রমে মগুলাকারে বিচরণকারী মহাবীর শল্যের গদাও দিছ্যতের ন্যায় 
শোভ1 ধারণ করিল। তখন সেই ছই বীর বৃষতদ্বয়ের ন্যার বিঘূর্ণিত 

গদান্ধপ শৃঙ্গে পরিশোভিত হইয়া গর্জন করিতে করিতে মণ্ডল গতিতে 

রিচরণ করিতে লাগিলেন। মণ্ডলগতি ও গদা প্রহারে উভয়ের তুল্যরূপ 

ষ্গ্রাম হতে লাগিল। মক্ররাজের মহত্ভী গদ1 ভীম কর্তৃক আহত 

হওয়াতে অনলশিখার সহিত ভীবণ হইয়া আশুবিশীর্ণ হইল। ভীম- 
সেনের গদাও মদ্ত্ররাজ কর্তৃক আহত হইক্স! বর্ধাপ্রদোষে খদেণাত পরি 

বত মহীরুহের ন্যায় সুশোভিত হইল। মদ্ররাজ শল্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
গন নভোমগুল সমুস্ত/সিত করিয়। মুহুমুহ অগ্নি উৎপাদন করিতে আরস্ত 
করসিল। ভীমসেনের গদা শক্রর প্রতি প্রযুক্ত হইয় মহোক্ার ন্যায় 
মধ্ররাজ সৈন্যগণকে সস্তাপিত করিতে লাগিল। সেই উভয় গদ1! পর- 

স্পয় সংযুক্ত হইয়! নিশ্বসস্তী নাগ কন্যার ন্যায় অনল পরিত্যাগ করিতে 

লাগিল । যেকপ হই মহাব্যাশ্র নখ দ্বারা ও হই মহাগজ দত্ত দ্বারা পর- 
ম্পারকে আক্রমণ করিয়। বিচরণ করে, সেই রূপ মদ্ররাজ শল্য ও তীম- 
সেন উভয়ে গদা দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া সমরাজনে বিচরণ 

করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর ক্ষণকালমধে)ই ভীম ও শল্য উভয়েই দারুণ গদাঘাতে রুধির 
'লিপ্ত হইয়। কুন্ছমষিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। সেই 
পুরুষ নিংহ্তঘয়ের ভীষণ গদাঘাত জনিত ৰজ্ধ্বনির ন্যায় ভয়ানক শব্দে 

সমস্ত দিত্বগওল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যেরূপ অচল বিদীর্ণ হইলেও 
কম্পিত হয় ন!। সেইনপ ভীষসেন শল্য কর্তৃক গদ। হবার] বাম ও দক্ষিণ 

পার্খে আহত হইয়াও বিকম্পিত হইলেন না, এবং মদ্ররাঁজ শল্যও ভীমের 
গদাধাতে তাড়িত হুইয়া ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক বজ্কাহত পর্ধতের ন্যাক়্ 
দঙাযমান রহিলেন। বলবান্ মাতঙ্গ সমতুলা বীরদ্বয় সেই মহাগদা 
উদ্োলন কয়ত পরম্পরের প্রতি পতিত হইলেন, এবং মওডলাকারে বিচ- 

কখ পূর্বক পুনরায় ভস্তরসার্গে অবস্থান করত মওগডলগতিক্রমে বিচরণ 

ফিবতে লাগিলেন। অনস্তর অষ্টপদ গমন পূর্বক সহসা লশ্ফ প্রদান 



দোঁণ পর্বা। ৩৫ 

করত উভয়কে বিনাশ করিবার মানসে লৌহ দ্বার! প্রহার করিস 
লাগিলেন। এইরূপ বার বার পরস্পরের বেগ ও গঙ্গাধাতে সাতিশয় 

নিপীড়িত হইয়া উভয়ে ইন্দ্রধবজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হুঈলেন । 

অনস্তর মহারথ রৃতবন্মা বারশ্বার নিশ্বসস্ত বিহ্বল সেই শৈল্যের দিফট 
অতি ত্বরায় গমন করিয়া গদ্দাঘাতে সাতিশয় পীড়িত ও চেষ্টাশূন্য তৃজঙ্গ- 
মের ন্যায় মৃচ্ছাভিভূত সেই শল্যকে অবলোকন করিয়। অবিলম্বে স্বীয় 
রথে উত্তোপন পূর্বক সমরাঙ্গন হইতে অপ্ত হইলেন । অনস্তর মঙ্থা- 
বাহু মতের ন্যায় বিহ্বল বীর্ধ্যশালী ভীমসেন নিমেষমধ্যেই পুনরায় উত্থিত 
হইয়াছেন অবলোকন করিলাম। মদ্্রীধিপতি শল্যকে সমরপরান্মুখ 
নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পুত্রগণ হস্তী, পদাতি, অশ্ব ও রথের সহিত 

কম্পিত হইতে লাগিলেন । জয়শীল পাওডবগণ কর্তৃক কৌরবগণ সাতিশয় 
নিপীড়িত হইয়৷ সঙ্কাকুলিতচিত্তে বাতাভিহত মেঘসমূহের ন্যায় চতুদ্দিকে 
পলায়ন করিচ্ে লাগিল । মহারথ পাওবগণ আপনার সৈন্যগণকে পরা- 

জিত করিয়া প্রঅলিত হুতাশনের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ধ হইলেন এৰং অতি 
হৃ্টচিত্তে উচ্চৈঃশ্বরে সিংহনাদ, শঙ্ঘধ্বনি, তেরী, যৃদঙ্গ ও আনকাদি নান 
বিধ বাদ করিতে লাগিলেন। 

যোড়শ অধ্যায়। ১৬। 

ছে রাজন! বীর্যবান্ বৃষসেন আপনার টৈন্যগণকে শুইরূপ অ- 
লোকন করিয়া সমরাঙ্গনে একাকীই অস্ত্র মায় দ্বারা কৌরবসৈন্যগণকে 
আঙ্বাস প্রদান পূর্বক রক্ষা) করিতে লাগিলেন । সংগ্রামে বৃষসেন নানা" 
বিধ শর পরিত্যাগ করিলে সেই সমন্ত শর পাগওৰগণের সৈন্য, অন্ব ও 

হস্তিগণকে সাতিশয় পীড়িত করিয়া! ইতস্তত পর্য্যটন করিতে লাগিল। 

হে মহারাজ! তাহার প্রদীপ্ত সহজ সহস্র শরনিকর শ্রীষ্ষকালীন রষি- 
কিরণের ন্যায় দশ দিকে বিচরণ করত, রর্থী ও সাদ্দিগণকে নিপীড়িত 
করিয়া মারুতাহত পাদপের ন্যায় সহসা ভূতলে নিপাতিভ করিতে 

লাগিল। সেই মহারথ বহু সংখ্যক অশ্ব, রখ ও গলসমূহকে নিপাতিত্ত 
করিয়। বিচরণ করিতে লাগিলেন । 

ভুপালগণ সমরস্থলে তাহাকে একাকী নির্ডযে। বিচরণ করিতে দর্শন 
করত সকলে সমবেত হইয়া! তাহার চতুর্দিকে বেষ্টন 'করিলেন। তখন 



খু মহাভারত । 

নকুল তনয় পতানীক বৃষসেনের অভিমুখীন হইয়া! ষন্্রভেদী দশ নাক্সাচ 
স্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনস্তর কর্ণাত্মজ শতানীকের শরাসন 
ছেদন করত তাহার রথধবণ্শ নিপাতিত করিলেন। জৌপদীতনক়গণ 
ভ্রাতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়! তাহার সমীপে গমন করিবার অভিলাষে 
কর্ণাত্বজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং বহুশর দ্বার] তাহাকে আচ্ছান্দিত 
করিলেন। হে রাজন! জলদমগ্ল যেরূপ ধারাবর্ষণ দ্বার! পর্বাতকে 

আচ্ছন্ন করে, তদ্রপ দ্রোখপুত্র প্রমুখ বীরগণ কর্ণপুত্রের নিপীড়নকারী 

মহারথ দ্রৌপদেয়গণকে বহুবিধ শর দ্বারা আচ্ছন্ন করত ধাবমান হুই- 
লেন। অনন্তর পাব, পাঞ্চাল, কৈকেয়, মৎস্য এবং স্ঞ্জয়গণ উদ্যতাযুধ 

হুইয়্! সত্বর তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তখন দানবগণের সহিত দেব 
গণের যেক্প যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইক্ধপ কৌরব এবং পাগুবগণের লোম- 
হর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আর্ত হইল। পরম্পর কৃতাপরাধ কুরুপাগবগণ 
জয়াভিলাষে পরস্পর সন্দর্শন করত এইবূপ ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। সেই সমস্ত রোষপরবশ মহাবীরের কলেবর আকাশে যুদ্ধার্থা 
পতত্রী ও ভূজঙ্গের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল। সমরাঙ্গন ভীম, কর্ণ, কপ, 
দ্রোণ, অশ্বথামা ও সাত্যকির বাহুবীর্ধয প্রভাবে গ্রলয়কালীন পমুদিত 

 দ্রিবাকরের ন্যায় উদ্দীপিত হইয়া! উঠিল। দেবদানব যুদ্ধের ন্যায় পরস্পর 
প্রহারকারী মহাবলগণের সহিত মহাবলগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে 

লাগিল। অনস্তর কৌরবপন্গীয় মহারথগণ পলায়ন করিতে লাগিল। 
যুধিষ্ঠির সৈন্যগণ কৌরব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরস্ত করিল । 

আচার্য জো শক্রগণ কর্তৃক কৌরৰ সৈন্যগণকে প্রভগ্ন ও ক্ষত বিক্ষত 
অবলোকন করিয়া আশ্বাস প্রদান পৃর্বক কহিলেন, হে শূরগণ ! তোমর! 

পলায়ন করিও না; অনন্তর শোণাশ্ব দ্রোণাচার্য্য চতুর্দস্ত হস্তীর ন্যায় 
পাওবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করত যুধিঠিরকে আক্রমণ করিলেন। তখন 

যুধিষ্ঠির কক্কপত্রশোভিত বনুবিধ শরে আচার্ধযকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

আচাধ্য অতি ত্বরায় তাহার শরাসন ছেদন্ পূর্বক তাহার প্রতিগমন করি- 
লেন।॥ ধেব্ধপ বেল! জলনিধিকে প্রহণ করে, সেইরূপ পাঞ্চালগণের যশ- 
স্বর চক্ররক্ষক কুমার দ্রাণকে ধারণ করিলেন । কুমারকত্ক ফ্রোণকে 

নিবারিভ নিরীক্ষণ করিয়া সকলে সিংহ্নাদসহকারে সাধুবাদ প্রদ্ধান 
করিতে লাগিলেন। মহাণীর কুমার রোষধপরবশ হইয়া সায়ক দ্বার! 
আাধ্য তভ্রাণের বক্ষ বিদ্ধ করিয়। অবিশ্রাস্ত বহু সহুত্র শরে তাহারে 

নিবারগ করত বারংঝার বিংহনাদ ক 1ফ্মত লাগিলেন 



চি 

ড্রোখ পর্বব । নী 

কৌরবসৈন্যরক্ষক স্বিজবর আচার্য ভক্রোপ মন্ত্রে ও অন্তে কৃত্তনিশ্ঠর, 
আর্য্যত্রত, বীর্যযশালী, চক্ররক্ষক কুমারকে সংহার করিব? পাওবসৈনাফধ্ো 

প্রবেশ পূর্বক চতুর্দিকে বিচরণ করত স্বাদশ শরে শিখণ্ডীরে, বিংশতি 

সায়কে উত্তমৌজারে, পঞ্চ বাণে নকুলকে, সপ্ত শরে সহদেবকে, দ্বাদশ 

বাপে যুধিঠিরকে, তিন তিন শরে ভ্রৌপদেয়গণকে, পঞ্চ শরে সাত্যকিরে গু 
দশ বাণে বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন, এবং প্রাধানানুসারে অন্যান্য বীর. 
গ্ণকে আক্রমণ ও ক্ষোভিত করিয়া যুধিঠিরের গ্রহণাভিলাষে গমন 
করিতে লাগিলেন। মহারথ যুগন্ধর, অতি ক্রোধপরায়ণ পবনোদ্ধ,ত 
সমুদ্র সদৃশ (্রোণাচাধ্যকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আচাখ্য 

দ্রোগ সন্গতপর্বব শর সমূহে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয় ভল্ল দ্বার! যুগরন্ধর- 
কে রথ হইতে দ্ৃতলশায়ী করিয়া! ফেলিলেন। 

অনস্তর কৈকেরগণ, বিরাট, সাত্যকি, ক্রুপদ, শিবি, পাঞ্চাল্য ব্যাস" 

দত্ত, মহাবল দিংহসেন এবং অন্যান্য মহারথগণ যুধিষ্টিরকে রক্ষ। করিবার 

মানসে নানাবিধ শর বর্ষণ পূর্বক আচার্য দ্রোণের পথরোধ কগিতে লাগি- 
লেন। পাঞ্চাল্য ব্যাত্রদর্ত, পঞ্চাশৎ শাণিত শরে আচাধ্য ফ্রোণকে বিদ্ধ 
করিলে সমস্ত লোকে চিৎকার করিতে আরগ্ত করিল। সিংহসেন অতি 

বষ্টচিন্তে অন্যান্য বীরগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্বক আচার্য্য ত্রোপকে বিদ্ধ 
করিয়]! হাস্য করিতে লাগিলেন । অনস্তর মহাবল আচাধ্য দ্রোণ বিস্ফা- 
রিতলোচনে শরাসনজ্য। মাঞ্জিত করত [সংহনাদ পারত্যাগ পূর্বক তাহারে 
আক্রমণ করিয়া ছুই ভল্ল দ্বারা. সিংহসেন ও ব্যান্রদত্তের সকুণডল মস্তক 

ছেদন পুর্বক বহুবিধ শরে পাগবগণের যোদ্ধাগণকে বিমর্দিত করিছে 

লাগিলেন, এবং কৃতান্তের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের রথসমীপে উপস্থিত হইলেম। 
যতত্রত আচার্য্য ড্রোণ নিকটস্থ হইলে পাওবস্গৈন্যগণমধ্যে ভূপতি বিনষ্ট হই- 

য়াছে, এই মহা কলরব হইয়া উঠিল। আপনার সৈন্যগণ আচার্ষের 
পরাক্রম নিন্ীক্ষণ করিয়া! কহিল, রাজ ছূর্ষেযাধন যুদ্ধে অদ্যই বিজয়লাভ 
করিবেন। আচার্ধ্য দ্রোণ মুহূর্তমধ্যেই যুধিচিরকে গ্রহণ করত অতি হৃষ্ট- 
চিত্তে আমাদিগের এবং ছুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইবেন সন্দেহ নাই। 

আপনার সৈন্যগণ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সমক্ন ধনঞ্জয় শোণিত 
সলিলে, রথাবর্তে, শুরগণের অস্থি ও কলেবরে সমাকীর্ণ প্রেতকুলাপবাহী 
শর মুছে ফেনময় মহানদী প্রব্তিত এবং রথঘোষে চতুর্দিক নিনাদিত 
করত ত্র ভক়্নক মহানদী সমুত্ীর্ঘ হইয়। কৌরবৃগণকে নিপীড়ন পুর্ব 
অভি বেগ সহকারে উপস্থিত হইলেন। মহারথ অর্জন ড্রোণনৈন্যধখযক 
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হেন বিমোহিত করিয়া শরনিকরে 'আচ্ছন় করত সহসা আক্রমণ করিতে 

লাগিধেন। মহাবীর অঙ্ছন এরূপ সত্বরে শরজাল নিক্ষেপ ও সন্ধান 
করিতে আরস্ত করিলেন, যে তাহার অবসয় কেহই দৃষ্টিগোচর করিতে 
পারিল ন1। অনন্তর ধনঞ্জয়ের নিক্ষিপ্ত শরে অন্ধকার উপস্থিত হইয়া 
ন1 পৃথিবী, ন। অন্তরীক্ষ না বর্গ কিছুই নয়নগৌচর হইল না। জ্ঞান 
হুইতে লাগিল যে ততৎকাঁলে সমন্তই শরময় হইয়াছে। এমন সময় দিনকর 
ধুলিপটলে আচ্ছন্ন ও অন্তাচলে গমন করিলেন। হুতরাং ৮* মিত্র কে 
সভা কেহই জানিতে পারিলেন না। 

অনস্তর দ্রোণ হুর্যোধন প্রভৃতি সকলে অবহার করিলে ধনগয় বিপক্ষ- 

গণর্ষে ভীত, সংগ্রামপরাত্মুখ বিদিত হইয়া শ্বীয় সৈন্যগণকে ক্রমে ক্রমেঅ- 
বহার করিলেন । যেবপ মুনিগণ স্ুর্ধ্যদেবের স্তব করেন, সেইক্ূপ পাগুব, 

হায় ও পাঞ্চালগণ অতি ভ্ৃষ্টচিত্তে তাহার স্তভব করিতে আরম্ভ করিলেন। 

এই প্রকারে অর্জ,ন বান্থদেবের সহিত বৈরিগণকে পরাভব করত হষ্ট- 
চিন্তে যোক্ধাগণেক পশ্চাতে হীরক, সুবর্ণ, রৌপ্য, সারযুক্ত ইন্দ্র নীলমণি, 

প্রবাল ও শ্কর্টক খচিত রথে আরোহণ করিয়া! আকাসস্থ নক্ষত্র প। বেষ্টিত 

শশধরের ন্যায় স্ুশোতিত হুইয়! শ্বীয় শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন । 

্ দ্রোণাভিষেক পর্ব সমাপ্ত । 

কক 

সপ্তদশ অধ্যায়। ১৭। 

' সঞ্জয় কছিলেন, রাজন! অনস্তর কুরু ও পাগ্ঘগণের মৈন্যগণ 

শিবিরে গ্রন পূর্বক শ্বশ্থ ভাগে ও স্ব স্ব গুলে নিয়মানুসারে অবস্থান 
করিতে লাগিল। মছারথ আচার্ধয দ্রোণ সেনাগণের অবহার করিয়া 

রাজ! দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করত লঙ্জিতচিত্তে কহিলেন, রাজন! পুর্ষেই 
আমি কহিয়াছি যে, অক্ধদুনের সমক্ষে হরগণও রাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ 

করিতে পারেননা। তোমরা সাতিশয় যত্ব করিয়াছিলে, তথাপি ধন*- 

য় দেই কাধ্য সমাপন করিলেন। এই নিমিত্ত আমার বাক্যে কিছুমান 
সঙ্গেহ করিও না! কৃষ্ণ ও অর্জন উভয়েই অজেয় অতএব অর্জুনকে 
কোনরাপে অপসারিত করিলেই যুধিষ্ঠির অদ্য তোমার বশবর্তী হইবেন। 

প্রক্ষণে অনা কোন যোদ্ধাকে যুদ্ধে আহ্বান করুন; তিনি ধনঞ্জয়কে 

ধার স্থানান্তরিত করিলে সমরানে অর্জুন ভাঁহীরে-পরাভৰ না করিয়া! 



ভ্রোণ 

কখনই প্রতিনিবৃ্ত হইবে নাঃ লেই অবসক্ে 

করত ধষ্টছ্যয়ের সমক্ষেই ধর্মরাঁজ যুধিটিরকে গ্রহ; 

জয়ের অনবস্থানকালে আমারে অবলোকন করিয়া 

না হন, ভ্াঁহা হইলে তাহারে গৃহীত বোধ করিবে। হে য়া 

রূপে অদ্য রাজ! যুধিঠির ও তাহার অনুচরগণকে তোমার বশবন্থী, করিস 

দিব তাহার সন্দেহ নাই। ৰ | 
ত্রিগর্ভতাধিপতি আচার্য্য প্রোণের বাকা শ্রবণ করিয়া! ভ্রাতৃগণের. সুরত 

ভূপতি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, রাজন! ধনঞ্জয় বারংবার আমাদিগকে 
পরাজয় করিয়াছেন; আমরা তীহার কিছুই অপরাধ করি নাই বর: 
অর্জুন আমাদিগের নিকট অপরাধী । সেই সকল বহুবিধ পরায় ম্বরপ 

করিয়া! আমর] ক্রোধানলে নিরস্তর দগ্ধ হইতেছি। যামিনীযোগে কোন 

ক্রমেই নিদ্রান্থখ অনুভব করিতে পারি না। ভাগ্যবশত সেই অর্জুন 

অস্ত্র সম্পন্ন হইয়া আমাদিগের নয়নগোচর হইয়াছে । আমরা আজি 
ইচ্ছান্ছবূপ আপনার হিতকর ও আমাদের যশস্কর কার্ধ্যাচুষ্ঠান করিব। 

সমরাঙ্গনের বহির্ভাগে গমন পূর্বক তাহারে যমসদনে প্রেরণ করিব। 
অব্য মেদিনী অজ্জুনশুন্য অথব। ত্রিগর্তশূন্য হইবেন, আমি এই সত্যপ্রতিজ্ঞ। 

করিলাম, ইহা! কখনই অন্যথা হইবে না। 
প্রন্থলাধিপতি ত্রিগর্ত সথশর্ম৷ সত্যধর্শা, সত্যরথ, সত্যব্রত্, সত্যেধু ও 

সত্যকর্ম] এই পঞ্চ ভ্রাতা এবং অযুত রথ সমভিব্যাহারী মাবেলক, ললিখ 
ও মদ্রকগণের সহিত নান! জনপদ হইতে আগত অতুযুত্ম অযুত রখ 
সমভিবাহারে এবং মালব ও তুপ্ডিকেরগণ তিন অযুত রথ লইয়া! শপথ 
করিবার জন্য গমন করিলেন। অনন্তর সকলে হুতাশন আনয়ন পুর্ধক 

পৃথক্ পৃথক্ সংস্থাপন করিয়। কুশচীর ও বিচিত্র কবচ ধারণ করিছে লাগি- 
লেন। পরে সেই মহারথগণ দ্বতাক্ত, মৌব্বা মেখলালম্বৃত, সহঅ শন্ত 

দক্ষিণাসম্পন্ন, যাজ্িক, পুত্রসমবেত, কৃতকৃত্য, জীবিতনিরপেক্ষ, পুণ্যলোক- 

লাভার্থ যশ ও বিয়াভিলাষী এবং ব্রহ্ষচর্ধয প্রমুখ, শ্রতিবিহিত, ভূত্সি- 
দক্ষিণ] যজ্ঞ হবার প্রাপ্য লোক সমুদায় লাভে বাসনা করিয়া সমরে ফলে- 

বর পরিত্যাগ পূর্বক সেই স্থানে গমন করিতে অভিলাধী হইলেন। এবং 
পৃথক্ পৃথক্ ধেনু, নিফষ ও বন্ত্র প্রদান পূর্বক ব্রাঙ্গণের প্রীতিসাধন, পর- 
স্পর সম্ভাষণ ও সমরব্রত ধারণ করত অগ্নি প্রজালিত করিলেন। অন, 
স্তর তাহার! সেই হুতাশন ম্পর্শ পূর্বক অন্জুনবধে গুতিজ্ঞা করিয়া নর 
সমক্গে উচ্চেঃস্বরে বলিলেন, ছে রাজগণ! অর্জুনক্চে বহার না করি 
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িমোহিষ্ঠ করিত হই, কিছা তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া! সমরা- 
|. জী রাত, ভাহা হইলে মিথ্যাবাদী, মদ্যপারী, রন্ষধাতক, গুরু- 
গবাভগীমী, অন্ধত্ব ও রাজপিগাঁপহারক, আগারদাহী, অর্থিবাতী, শরণা- 
গষ্ভ পরিভ্যাগী, গোহস্ত। ব্রন্ধদ্বেবী, অপকারক, ন্যন্তধনাপহারী, দীনাহু- 

সারী, শাস্্রবিছ্িত পথ পরিত্যাগী, নাস্তিক এবং অগ্গি ও মাড় পরিত্যাঙ্গী- 

দিগের যে লোক, কিন্ব! মোহাভিভূত হইয়া যে ব্যক্তি খতৃকালে ভার্ধ্যাভি- 
গমন না করে, যে বাক্কি শ্রাদ্ধ দিবসে ভার্ধ্যাভিগমন ' করে, যে ব্যক্তি 

ক্লীবের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদিগের যে লোক, এবং অন্যান্য পাপাস্মা- 

গণের যে লোক আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইব। কিন্ত সমরানে যদি 
অন্থকর কার্ধ্যানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আজি অবশ্য আভি- 

লধিত লোক প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই। এইরূপ সুশর্শ! প্রভৃতি ফোধগণ 
শপথ করিয়। যুদ্ধার্থ গমন করিলেন, এবং দক্ষিণ দিকে অজ্জঞুনকে আহ্বান 

করিতে করিতে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। 

তৎকালে অর্জুন ধর্দরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ধর্- 
রাজ! জামি সদরে আহুত হইয়! কখন নিবৃত্ত হই না; এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি । এক্ষণে আমারে সংশগ্তকগণ আহ্বান করিতেছে, অতএব 

আপনি অন্ুচরগণের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিতে আমাকে অনুমতি 

প্রদান করন। আমি উহাদ্িগের একপ আহ্বান কোন ক্রমেই সহ্য 
করিতে পারি না। এক্ষণে আপনার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞ করিতেছি, 

ৰেআমি উহ্ধাদ্িগকে অবশ্যই সংহার করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে 
পার্থ! সহারথ আচার্য্য প্রোণ যেরূপ বাসনা করিয়াছেন, তুমি তাহ! 
সমস্তই শ্রবণ করিয়াছ; এক্ষণে যেরূপে ইহা মিথ্যা হয়, তাহার অনুষ্ঠান 

কর। শিক্ষিতাস্ত্র ও রিতশ্রম, মহাবলপরাক্রাত্ত আচার্যা প্রোণ আমার 

গ্রহণ করিৰার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ধনঞ্জয় কহিলেন, ধর্্মরাজ! 

আর্গি সত্যজিৎ আপনাকে রক্ষা করিবেন। ইনি জীবিত থাকিতে 

আচার্য্য জেণ প্রতিজ্ঞা পালনে কদাচ সমর্থ হইবেন না। সত্যজিৎ বিনষ্ট 
হইলে আপনারা কেহই সমরান্ননে অবস্থান করিবেন না। 

অনস্তয় মহারাজ যুধিষ্ঠির গ্রীতি প্রফুলললোচনে ধনঞ্জয়কে নিরীক্ষণ ও 

আলিঙ্গন পূর্বক বারশ্বার আশীর্বাদ করত গমনে অনুমতি করিলেন। 

ক্ষুধার্ত সিংহ ক্ষুধানিবৃত্ভির জন্য যগগণের প্রতি যেরূপ ধাবমান হয়, অর্জুন 

ত্রিগর্তধিগের প্রতি মেইকূপ গমন করিতে লাগিলেন । ইত্যৰসরে ছর্য্যো- 
ধনে সৈন্যগণ " ক্রোখাবিষ্টচিত্তে অজ্জনবিহীন ধর্মরাজ যুধিঠিরকে গ্রহণ 



'ভ্রোণ পর্ব $5 

করিবার নিমিত্ত সাতিশয় তুষ্ট হইল। অনস্তর উভরগন্জীর দাদার 
বেরপ বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধ সলিল! ভগবতী ভাগীরথী অতি বেগবতী' গন্ধ 
সরিস্বরা সরযূর সহিত মিলিত হন, সেইক্প মহাবেগে মিলিত হইতে 
ল।গিলে" 

অস্টীদশ অধ্যায় । ১৮। 

অনন্তর সংশপ্তকগণ গমতল ভূতলে অবস্থান পূর্বক অভি হৃষ্টচিত্তে 
রথ দ্বার! চন্ত্রাকার ব্যুহ নির্মাণ করিয়া অক্জ্রনকে অবলোকন করত হর্য- 
ভরে চীতৎকাব করিতে আরম্ত করিলেন। এ শবে চতুর্দিক ও অস্তরীক্ষ 
সমাচ্ছন্ন হইল। কিন্ত চতুর্দিক লোকে আবৃত ছিল বলিয়া প্রতিধ্বনি 
হইল না। তৎকাঙগ অর্জুন তাহাদিগকে সাতিশয় সত্বষ্ট অবলোকন 
করিয়া সহাস্যমুখে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাস্থদেব! তুমি এ সমস্ত 
মুমূর্ষু ্ রিগর্তদিগকে নিরীক্ষণ কর। উহার! ক্রন্দন খরিবার স্থলে হর্ধ- 

প্রকাশ করিতেছে ; অথবা উহার! কাপুরুষ ছুপ্পাপ্য উৎকৃষ্ট লোক সমু- 
দায় লাঁত করিবে বলিয়া! এন্প হট হইতেছে সন্দেহ নাই। ধনগ্জয় এই 
বলিয়। ত্রিগর্তদিগের বিপুল সৈন্যগণের নিকট উপস্থিত হইয়া! দিউমওল 
প্রতিধধনিত করত অতি বেগে কনব্ালঙ্কৃত দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনি করিতে 

আরম্ত করিলেন। সংশগুকদিগের সৈন্যগণ সেই ভয়ানক শঙ্খ ধ্বনি 
শ্রবণ করিয়া অতিশয় শঙ্ক'কুলিতচিত্তে প্রস্তরময়ী মূর্কির ন্যায় নিশ্চেষ্ট 
হইয়া রহিল। তাহাদিগের তুরঙ্গগণ খিবৃত্তলোচন, স্তব্ধকণ, স্তন্ধপদ ও 
স্তবধগ্রীব হইয়। শৌণিত বমন ও মূত্র পরিত্যাগ করিতে আরস্ত করিল! 
অনস্তর সংশপ্তকগণ চেতনা! লাভ করত সৈন্যগণকে প্রকৃতিস্থ করিস 
ধনঞ্জয়ের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধনগ্জয় পঞ্চদশ 
শরে সংশগুক নিক্ষিপ্ত সহত্র শর অর্দপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন € 
অনস্তর দশ দশ সায়কে অজ্জুনকে বিদ্ধ করিলে, অজ্ঞুন তিন তিন বাণ 

তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলে তাহার] পঞ্চ শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন 

ধনঞ্জয় ছুই ছুই বাণে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলে, সংশগ্তকগণ পুনর্ধার 
রোষপরবশ হইয়। বারিবর্ষণ দ্বার! যেন্ধপ তড়াগ সমাচ্ছাদিত হয়, সেই- 
কপ শরনমূহে বাহ্ছদেব ও ধনপ্রয়কে সমাচ্ছাদ্ধিত করিতে লাগিলেন। 

€ 

তৎকালে অরণ্যমধ্যে যেন্ধপ শ্রেণীবদ্ধ মধুকর কুন্থুমপরিশোভিত মহীরুহে 
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কৃতি হয়, সেইরূপ ধনঞ্জরের প্রতি সহত্র মহত শরসমূহ পন্ধিক্ত হইতে 
/ 
অগস্তর সুবাছ অত্রি সারময় ত্রিশ বাণে ধনঞ্জয়ের কিরীট বিদ্ধ করিলে 

অর্জন কিরীটস্থ কনকপুঙ্খ শর সমূহে কনকালঙ্কারে অলঙ্কৃতের ন্যায় ও 
উদ্দিত দিনকরের ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগিলেন। পরে অঞ্জুন ভঙ্লান্ 
নিক্ষেপ করিয়া তাহার হস্তাবাপ ছেদন পূর্বক বহুবিধ শর বর্ষণ করি- 

লেন। অনন্তর স্থশর্শী, স্থরথ, সুধন্দ্ী, নুধন্থ ও স্ববাছু ইরা দশ দশ 

সায়কে ধনঞ্ঁয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় তাহাদের সকলক্কে ই 
শরজালে বিদ্ধ করত শল্লান্ত্রে কনকময় ধ্বজ ছেদন করিলেন। অনস্ত” 

স্থধ্ার শরাঁসন ছেদন পুর্বক অশ্বগণ সংহার করত তাহার শিরস্ত্াণ পরি- 

শোভিত মস্তক ছেদন করিষ! ফেলিলেন। তৎকালে তাহার অন্থচরগণ 
লাতিশয় ভীত হইয়! যে স্থলে ছুধ্যোধনের সৈন্যগণ অবস্থিতি করিতেছিল, 

সেই স্থানে গমন করিল। যেপ দ্িনকর করজাল দ্বারা তিমিররাশি 

বিনাশ কয়েন, সেইরূপ ধনগ্য় ক্রোধতয়ে নিরবচ্ছিন্ন শরজালে কৌরব- 
সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আতব্স্ত করিলেন । তখন সৈন্যগণ শঙ্কিত ও 

'ছি্নতিন্ন হইয়া পরিজ্রাথ লাভের নিমিত্ত ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে 
লাগিল। সংশগুকগণ ধনঞজয়কে রোষবশত একান্ত অধীর অবলোকন 

করিয়া সাতিশয় ভীত ও পার্থশরে আহত হইফ1 ভয়ার্ড মুগকদন্ধের ন্যার 

সেই স্থানে মোহাভিভূত হইতে লাগিল। অনস্তর ত্িগর্ভতরাজ ক্রোধিত- 
চিত্তে সংশগ্তকগণকে বলিতে লাগিলেন, বীরগণ ! ভীত হুইয়! পলায়ন 

কর] তোমাদের কর্তৰ) হইতেছে না । কৌরবগণ সমক্ষে তোমরা সেই- 

এপ অতিনিদারুণ শপথ করিয়া এক্ষণে তাহাদের নিকট গমন করত সেই 

প্রধান প্রধান বীরগীণকে কি কহিবে ৫ পলায়ন করিলে কি লোকে উপহাস 

কফরিৰে না? অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া যথাশক্তি সংগ্রাম 

কর। সৈনাগণ তাহার এই বাঁক্য শ্রৰণ করিয়া! তৎক্ষণাৎ সকলে মহা 
কোলাহল সহকারে পরস্পরকে হৃষ্ট ও সন্তষ্ট করত শঙ্ঘধ্বনি করিতে আরম্ত 

করিল। অনস্তর সংশগুক ও নারায়ণীসেনাগণ জীবিত নিরপেক্ষ হইয়। 

যুদ্ধ করিতে লাগিল। 
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উনবিংশতিতম অধ্যায় । ১৯। 
হে রান্রন্! অনন্তর অর্জন সংশগ্তকগণকে প্রত্যাবৃত্ দেখিয়া ম্াস্মা 

বাস্গদেবকে কহিলেন, হে বষীকেশ! সংশগ্তকগণের জভিমুখে অস্থচালনা 

কর, বোধ হয়, ইহার! জীবনসত্বে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবে না। হে 

বাঙ্গদেব ! অদ্য আমার বাহুবল ও শরাসনঝল অবলোকন করিবে । অদ 

আমি ক্ষদ্রদেবের পণ্ড নিপাতনের ন্যায় এই সংশগ্তকগণকে নিপাতিত 

করিব। তখন বাস্থদেব সহাস্যবদনে মঙ্গলকামন! দ্বার] অর্জঞ নক অভি- 

নন্দিত করিয়া! তাহার ইচ্ছান্ুসারে রথ চালন1 করিতে লাগিলেন। তখন 

সেই রথ পাওুরবর্ণ অশ্বগণ দ্বারা আকাশচারী বিমানের ন্যায় শোত1 ধারণ 
করিল। হে রাজন! সেই রথ দেবাস্থর যুদ্ধে দেবরাজের রথের ন্যার 

গতি ও প্রত্যাগতি দ্বারা মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল । 

অনন্তর বিবিধাযুধপাণি নারায়ণীসেনাগণ মুহূর্তমধ্যে শরনিকর বষণ 

খারা বাস্থদেবের লহিত কুস্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে অদৃশ্য করিয়া ফেলিল। তথন 

মহাবীর অর্জ,ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই সংগ্রামে দ্বিগুণ পরাক্রম সহকারে 

সত্বরে গাণ্তীৰ শরাসন পরিমার্জন ও ক্রোধস্চর ক্রকুটি বিস্তার পূর্বক 
দেবদত্ত মহাশঙ্খ বাদন করত অরিনিস্দন ত্বাস্্ী শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন ।. 

এ সময়ে তাহার সহ সহ্শ্র ব্ধূপ পৃথক্ পৃথক্রূপে প্রাছুভূতি হইল। রিপ- 
ক্ষীয় যোধগণ সেই সমুদায় নানাপ্রকার প্রতিরূপে বিমোহিত হইয়া পর- 

স্পরকে অর্জন বোধে বিনাশ করিতে লাগিল। এই অর্জন, এই ক্লু 

একত্র অবস্থিতি করিতেছেন এইবূপ কহিতে কহিতে তাহারা বিমোহিত- 

চিত্তে পরস্পরকে আঘাত করিতে প্রবৃন্ত হইলেন। অর্জন নির্খক্ত পর- 

মাস্ত্র দ্বারা বিমোহিত হইয়! এইরূপে পরস্পর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সং গ্োামস্থ 

যোধগণ কুস্মিত কিংশুক পাদপের ন্যায় শৌভ। ধারণ করিল। সেই 
অর্জুননির্ধক্ত অস্ত্র সেই বীরগণের বিক্ষিপ্ত শরনিকর ভন্রীভৃত করিয়! 

তাহাদিগকে যমালক়ে নীত করেল । 

তৎপরে অজ্ঞুন সহাস্যমুথে ললিথ, মালব, মাবেলৰ ও ত্রিগর্ভদেশীয় 

যোধগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন। অনস্তর সেই সমস্ত মহাবীর 
ক্ষত্রিরগণ কালপ্রেরিত হইয়। পার্থের প্রতি বহুবিধ অস্ত্রজাল বিসর্জন 
করিতে লাগিলেন। তখন সেই দারুণ শরজালে সমাচ্ছাদিত হইয়! 

অঞ্জুন, রথ ও বাস্থদেব একবারেই অদৃশ্য হইলেন। এই অবসরে সংশ- 
গুকগণ লব্ধ লক্ষ্য হইয়! পরস্পর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। এবং 

কেশব ও অর্জন উভয়ে বিনষ্ট হইয়াছে, এইক্ধপ বিবেচনা 88 অতি. 



8৪ মহাভারত । 

হষ্টচিত্তে অস্ত্র বিকম্পিত কর্রিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র যোদ্ধাগণ ভেরী, 
মুদ্গ ও শঙ্খধ্বনি করত কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ততকালে 

বাঙ্ছদেব নিতান্ত ক্লাস্ত ও ঘন্মাক্ত কলেবর হইয়! ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 

পার্থ! তুমি কোথায় আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি নাঃ তুমি তত 
জীবিত আছ? অজ্জুন কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ 
ৰাক্সব্যাত্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক সেই সকল শর নিবারণ করিলেন। তখন 
ভগবান্ সমীরণ শুষ্ধ পর্ণচয়ের ন্যায় গল, অশ্ব, রথ ও আয়ুধের সহিত 

ংশগ্ডকগণকে ৰহন করিতে লাগিলেন । সময়ানুসারে পক্ষিগণ যেক্ধপ 

বৃক্ষ হইতে উড্ডীন হয়, সেইরূপ তাহার! বাষুবেগে সমুভ্ঠীন হইয়! পরম 
শোভিত হইলেন। ধনঞ্য় তাহাদিগকে সাতিশয় ব্যাকুল করিয়া শত শত 
সহত্ত্র সহস্র শরে প্রহার করিতে লাগিলেন । তিনি ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহা- 

দিগের মস্তক ও সশস্ত্র হস্ত ছেদন করিয়া করিশুও সদৃশ উরুদণ্ড ভূতলে 
নিপাতিত করিলেন । তখন কাহার পৃষ্ঠদেশ খণ্ড থও, কাহার পদদ্বয় 

ছিন্নভিন্ন, কাহারও ৰ] তুজ নিকৃত্ত ও চক্ষু বিকল হইয়। গেল। মহাবীর 

ধনঞ্জয় অরাতিগণকে এই প্রকারে ক্ষত বিক্ষত করির। গন্ধর্ধমগরের ন্যায় 
সুসজ্জিত রথ সকল শর সমূহে থণ্ড থণ্ড করত হম্তভী ও অশ্বগণকে বিনষ্ট 

' করিতে লাথিলেন । কোন কোন স্থলে ছিন্নকেতু পথ সকল মণ্ডিত তাল- 

বনের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। কোনস্থানে উৎকৃষ্ট শরাসনবিশিষ্ট 

পতাঁক1 শোভিত ধ্বজদওমগ্ডিত অস্কুশশালী মাতঙ্গগঞ্ তুকরাজি সমাকীর্ণ 

বজ্তাহত ভূধরের ন্যায় নিপাতিত্ত হইতে লাগিল । চামর পীড় কবচাবৃত 

অশ্বগণ পার্থ বাণে অস্ত্র, নেত্র এ জীবন বিনির্গত হওয়ায় আরোহী সহিত 

ধরাসনে শয়ন করিল। অনি ও নখরবিদ্ধ, ছিন্নবর্ধ1! ছিন্নাস্থিসন্ধি, ছিন্ন 

মর্দা পদাতিগণ 1নহৃত হইয়া অন্দি দীদভাবে শয়ন করিল। তখন 

কেহ নিহত, কেহ হন্যমান, কেহ নিপতিত, কেহ পাত্যমান, কেহ 
অবস্থিত, কেহ বা! চেষ্টাবিহীন হইতে লাগিল। এইরূপে রণস্থল সাতি- 
শয় ভীষণ হুইয়া উঠিল। নভোমওুলে উড্ডীন ধূলিজাল রুধিরধার! 
বর্ষণে প্রশান্ত হইয়! গেল। কবন্ধশতসঙ্কুল রণস্থল নিতান্ত দুর্গম হুইয়! 

উঠিল। তখন কালাত্যয়ে পঞ্জসংহারে প্রবৃত্ত ভগবান্ রুদ্রের উদ্যানের 
ন্যায় মহাবীর অর্জুনের সাতিশয় ভয়ঙ্কর রথ বিলক্ষণ শোভা পাইতে 

লানসিল। নিতান্ত ব্যাকুল অশ্ব, রথ ও মাতঙক্গগণ সমবেত অর্জ নাভি- 

সুখীন সৈন্যগণ অর্জুন রর্তুক নিহত হইয়। ইন্্রপুরের আতিথ্য গ্রহণ 
কর্দিতে লাগিল। “তখন সেই সমরস্থল নিহত মহারথগণে আবীর্দ হইয়। 



দ্রোণ পর্ধব। ৪৫ 

সাঁতিশয় সুশোভিত হইল। অঞ্জন এইরূপে সমরমদে মত্ত হইলে জ্রোপা- 

চার্ধ্য যুধিষ্িরের গ্রতি ধাবমান হইলেন । আয়ুধধারী বিপুল বল সমুদায় 
যুধিঠিরকে শ্রহণ করিবার অভিলাষে সত্বরে তাহার অনুসরণ করিতে 

লাগিল। তখন রণস্থল অতি তুমুল হইয়া উঠিল। 
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বিংশতিতম অধ্যায় । ২০ । 

মহাৰীর আচার্য দ্রোণ রজনী অতিবাহিত হইলে রাজ! ছরর্যোধনকে 

কহিলেন, বস! আমি তোমারই বশবত্তী, আমি ধনঞ্জয়ের সহিত 

ংশপ্তকগণের যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছি । 

অনস্তর অঙ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করত তাহা 

দিগকে বিন করিতে নির্গত হইলে, আচাধ্য ড্রোণ ব্যুহরচন। করত রাজা 

যুধিঠিরকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া! পাওবসৈন্যগণের অভিমুখে 

গ্রমন করিলেন । ধরন্মরাজ যুধিঠির আচার্য দ্রোণের বিরচিত স্তপর্ণ 
ব্যহ অবলোকন পুর্বক মণ্ডলার্ধ ব্যহ নিশ্মাণ করিলেন । মহাঁরথ ড্রোণা- 
চার্ধ্য সেই ব্যুহের সুখ ১ সাহ্ুচর সহোদরগণে পরিবেষ্টিত মহারাজ হুর্ধ্যো- 

ধন তাহার মস্তক ) কৃতবন্্না ও মহাতেজন্বী গৌক্তম তাহার নয়নদ্বয় ) 
ভূতশন্দা, ক্ষেম শম্মা, করকাক্ষ, কলিঙ্গ, সিংহল, প্রাচ্য, শুদ্র, আভীর, 

দশেরক, শক, যবন, কাস্বোজ, হংসপদ, শুরসেন, দরদ, মদ্র ও কেকয়গণ 
এবং শত শত সহজ্জ সহ্ত্র মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতি তাহার গ্রীব!। 

ভূরিশ্রবা, শল্য, সোমদত্ত ও বাহিলিক অক্ষৌহিণী, গরিবুত হইয়। দক্ষিণ 
পার্খে অবস্থিতি করি?ত্ লাগিলেন । অবস্তিদেশীয় বিল্দানুবিন্দ ও কাস্থ্রোজ' 

রাজ দক্ষিণ, ইহার! বামপার্থ অবলম্বন পূর্বক অশ্বখামার সম্মুখে অব” 

স্থান করিলেন । অশ্বষ্ঠ, কলিঙ্গ, মাগধ, পৌস্ক, মদ্রক, গান্ধার, শকুন, 
প্রাচ্য, পার্ধতীয় ও বসাত্িগণ উহার পৃষ্ঠ দেশে; মহারথ কর্ণপুত্র, 

স্ঞাতিঃ বান্ধবগণ এবং বহু দেশাগত বহুল সৈন্যপরিবৃত হইয়া উহার 

পুচ্ছভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । জয়দ্রথ, ভীমরখ, যাজ, ভোজ, 

ভূমিঞ্জয়, বৃষ, ক্রাথ ও মহাবলপরাক্রান্ত নৈষধ, ইহার? বহু সংখ্যক সৈন্য- 
পরিবেষ্টিত হইয়। উহার বক্ষস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আচার্য্য 
দ্রোণ কর্তৃক মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ পদা'তি পরিকল্িত স্থপ্র্ণ ব্য যেন মারুতা- 
হত মহ! সমুদ্রের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। মহাবীরগণ যুখ্াতিলাষে 



৬ শহাভারত 

এ বাহের পক্ষ প্রপক্ষ হইতে বর্ধাকালীন বিছ্যন্দামতৃষিত গর্জিত মেঘ' 
মণ্ডলের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন । এ ব্যৃহমত্ধ্য প্রাগজ্যোতিষে- 
স্বর তগদত্ব গ্ুসজ্জিত হন্তিতে আরোহণ করিলেন। অনস্তর সাহার 
ভূত্যগণ পৌর্ণমাসী রজনীতে কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রমার ন্যান্স মাল্যদান 
পরিশোভিত শ্বেতছত্র তাহার মন্তকে ধারণ করিলে, তিনি উদয়কালীন 

২শুমালীর ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তাহার অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ মদমত্ত 
মাতঙ্গ বারিধারাভিষিক্ত উত্তঙগশৈলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। দেবগণ 
যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া] থাকেন, সেইরূপ বিবিধাযুধ- 

ধারী বিচিত্রালঙ্কারে সুশোভিত পার্বতীয় রাজ্গণ ভগদত্তকে পরিবেষ্টন 

করিয়। রহছিল। 

অনস্তর ধর্মনরাক্গ যুধিষ্ঠির নিতান্ত ছূর্ভেদ্য হ্ুপর্ণ ব্যহ অবলোকন 
পূর্বক ধৃষ্টছ্যযম়কে কহিলেন, হে বীর! আজি আচার্য্য দ্রোণ যাহাতে 
আমাকে বশীভূত করিতে না পারেন, তাহার উপায় কর। ধুষটছান়্ 
কহিলেন, রাজন! আচার্য্য দ্রোণ বহুবিধ যত্র করিলেও আপনাকে বশী- 

তুত করিতে শক্ত হইবেন না। আমি অনুচরগণের সহিত তাহারে 
নিবারণ করিব। আমার জীবন থাকিতে আপনি কদাচ চিস্তা কর্পিবেন 

. না। আচার্য ফ্রোণ কিছুতেই আমায় পরাভব করিতে সমর্থ হইবেন না। 
এই বলিয়া ধষ্টছাম শরনিকর বর্ষণ করত দ্রোণাচার্যের অভিমুখে 

গমন করিলে, আচার্য্য দ্রোণ এই অপ্তভ দর্শন ধৃষ্টছ্াকসকে দর্শন করিয়! 
তৎক্ষণাৎ সাতিশয় অপ্রসম্ন হইলেন। সেই সময় আপনার পুত্র হুম্মুধ 

'াচার্ধ্য দ্রোণকে নিতান্ত বিমনায়মান অবলোকন করিয়া! তাহার হিতা- 

ভিলাষে ধৃষ্টছ্যয়কে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন ছুই জনের ভয়া- 

নক সমর উপস্থিত হইল। ধৃষ্টছ্য্স ছুন্মুথকে অতি ত্বরায় শরসমূহে আচ্ছন্ন 

করিয়! অনবরত শরব্র্ষণ করত আচার্ধযকে নিবারণ করিলেন। হুম 

আচার্ধাকে নিবারিত অবলোকন করিয়! সত্বর গমন পূর্বক নান! লক্ষণা- 
সক্কিত শরনিকরে ধৃষ্টছ্ামকে বিমোহিত করিলেন। তাহারা এইরূপে 

উভয়ে ঘোরতর সংগ্রণম করিতে আরস্ত করিলে আচাধ্য প্রোণ যুধিষ্িরের 
সৈন্যগণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেরূপ মেঘমণ্ডল 
ৰায়বেগে ছিন্নভিন্ন হুইয়! যায়, যুধিষিরের সৈন্যগণ সেইরূপ কৌন কোন 
ক্ছানে ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। 

এ যুদ্ধ ক্ষণকাল মধুর দর্শন হইয়াছিল। পরিশেষে উন্মতের ন্যার 
নিতাত্ত মৃর্্যাদাহীন্ হইয়া পড়িল। ততৎকালে উভয়পক্ষে আত্মুপর কিছুই 
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বিহেচনা। রুহিল না। কেবল অনুমান ও চেতনা স্বারা সমন্ত লোক 
উদ্ভতীবিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের চূড়ামণি, নি, অন্যান্য ভূষণ 

ও বর্ম সকলে আদিত্য সঙ্কাশ প্রভাজাল উদ্ভাসিত হইল। পতাকা- 

মণ্ডিত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথ সকল বলাকাবিশিষ্ট বারিদমণ্ডলের ন্যার 

অতি রঙণীক্ন শোত1! ধারণ করিল। মানব মানবকে, তুরঙ্গ তুরজকে, 

র্ধী রর্থীকে ও মাতঙ্গ মাতঙ্গকে সংহার করিতে আরস্তভ করিল। ক্ষণ- 

কালমধ্যে মাতঙ্গে ষাতঙ্গে ভয়ানক সংগ্রাম হইতে লাগিল। সেই সকল 
মদমত্ত মাতঙ্গগণের গাত্রঘর্ষণ ও দস্তাঘাতে ধূমের সহিত হুতাঁশন উত্থিত 
হইতে আরম্ভ হইল। তৎ্কালে স্বলিত পতাকবিষাণ জলিত পাক 

করিসমূহ গগনমণ্ডুলে ভড়িদ্বামভূষিত জলদের ন্যান্স শোভা পাইতে 

লাগিল । যেক্ষপ শরৎকালীন নভোমণ্ডল জলদ্জালে সমাচ্ছাদিত হয়, 

সেইক্সপ দ্বিরদগণ সমরাঙ্গনে সমাচ্ছন্ন হইয়া! ইতন্তত আকীর্ণ হইতে 

লাগিল। কেহ কেহ গন্তীর নিনাদ করিতে আরম্ত করিল। কেহ বে 

নেই স্থানে পতিত হইল । কোন কোন মাতঙ্গ শর ও তোমরে আহত 

ইইন্সা প্রলয়কালীন জলদের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। কোন 

কোন মাতম বাণ ও তোমরে বিদ্ধ হইয়1 অতিশয় শঙ্কিত হইয়া ভঠিল। 

কন্তকগুলি হস্তী দশনাঘাতে নিপীড়িত হইয় প্রলয়কালীন মেখের ন্যায় 

ভয়ানক আর্বনাদ করিতে আরম্ত করিল। কোন কোন মাতঙ্গ অন্য 

মাতঙ্গ দ্বার প্রতিকুলগামী হইলে অস্কুশাহত হইয়! পুনর্বার উন্মথিত করত 
অরিগণকে প্রহার করিতে লাগিল। 

মহামাত্রগণ অন্য মহামাত্র পরিত্যক্ত শর ও তোমরে আহত হইয়! প্রহরণ 

ও অস্কুশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হস্তীপৃষ্ঠ হইতে ধরাতলে পতিত হইল । মহা- 
মাত্রশূনা মাতঙ্গগণ আর্তনাদ পরিত্যাগ করিয়! ছিন্ন জলদখণখ্ডের ন্যার পর- 

স্পর মিলিস্ক হইয়া পতিত হইতে লাগিল। কক্কগুলি মাতঙ্গ নিহত, 
পাতিত « পতিতামুধ ব্যক্তিগণকে বহন পৃর্ব্ক গণ্ডারের ন্যায় ইতস্ততঃ 
গমন করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি মাতঙ্গ তোমর, থষ্টি ও পরগু 

বারা আহত ও আহন্যমান হইয়া আর্তনাদ পরিত্যাগ করত নিপক্চিত 
হইতে লাগিল। তাহাদিগের পর্ব সদৃশ কলেবরে আহত হইয়৷ মেদিএী 
সইসা কম্পিত ও শবিত হইল। বিনাশিত মহামাত্রযুক্ত পতাকায় অলস্কৃত 
হইয়া মাতঙ্গগণ পতিত হইলে, মেদ্িনী যেন চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত অচল সমা- 
কীর্দ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । মাতঙ্গখরূঢ মছ1মাত্রগণ রখীগণ 
কর্তৃক ভল্লাস্ত্ে আহত এবং ভিগ্নহদয় হক য়া অন্কুশ ও ভোমর পরিত্যাগ 
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ক্ষরত ভুতলে পতিত হইল। নারাচাহত কোর্ন কোন মাতঙ্গ ক্রৌঞ্চে 

ন্যায় চীৎকার পূর্বক উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমর্দিত করিয়! চতু্দিতে 
গমন করিতে লাগিল। 

তৎকালে মেদ্দিনী'মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথে পরিপূর্ণ, এবং মাংস, শোণিত 

ও কর্দমে নিতান্ত ছর্গম হইল। দ্বিরদগণ সচক্র বিচক্র অতি বৃহৎ রখ পরম 

'পশনে মধিত করিয়া! রথির সহিত উৎক্ষিপ্ত করিতে আরম্ভ করিল; এব: 

রথ নকল রথীশূন্য, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণ আরোহীশূন্য হইয়। নিতাস্ত শঙ্কিত 
চিন্তে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল । সেই স্থানে পিত! পুত্রকে ও 

পুত্র পিতাকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ঘোরতর সমর উপ- 

স্বিত হইলে তখন কেহ কিছুই অনুভব করিতে পারিল না? চলোহিতবণ 

কর্দমে সমন্ত মানবগণের গুলফ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইল। তৎকালে এইক্ধপ 

বোধ হইতে লাগিল, যেন তরুগণ প্রবীপ্ত দাবানলে প্রোথিত হইতেছে। 
ঘন্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাকা সকল রুধিরসিক্ত হওয়াতে সমস্তই শোপিত 
ফলিয়! বোধ হইতে লাগিল । নিপাতিত অশ্ব, রথ ও মনুষ্য সকল রথনে- 

মির প্রভাবর্কনে বহুধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়। পড়িল। সেই টসন্যসাগর 
মাতঙ্গ সমৃছর্বপ মহাবেগশালী, বিনষ্টনররূপ শৈবালপরিশোভিত, রথ সমুহ 
রূপ তুমুল আবর্তযুক্ত হইল। বিজয়াতিলাষী বীরগণ বাহনরূপ বৃহৎ 
লোক স্বারা তাহাতে অবগাহন পৃর্ববক নিমগ্র না হইয়া অরিগণকে মোহা- 

ভিৃত্ত করিতে লাগিলেন। চিহ্রধারী বীরগণ শরনিকয়ে সমাচ্ছা্দিত 
হইলে, কোন ব্যক্তিই চিহ্ুবিহীন হইয়াছে, উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল 

না। মহ্ারথ দ্রোণাচারধ্য সেই ভয়ানক ঘোরতর সংগ্রামে অরিগণকে 

মোহাতিভূত করিয়। রা! যুধিষ্টিরের প্রতিগমন করিলেন। 

একবিংশতিতম অধ্যায় । ২১। 

মহারাজ! তত্কালে মহাবীর আচার্য প্রোণ সমীপাগত রাজ! 

যুধিষ্টিরকে নিরীক্ষণ করিয়। তাহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

হস্তি যুখপতিরে মহাসিংহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে করিগণ যেব্ধপ 
শব করিয়! থাকে, যুধিষ্টিরের সৈন্যগণ সেইরূপ কোলাহল করিতে আরস্ত 
করিল। সত্যৰ্ক্রম সতাজিৎ দ্রোণকে নিরীক্ষণ করিয়ণ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ 

আচার্যের অভিসুধে উপস্থিত হইলে মহাবীর দ্রোণও সত্যজিৎ সৈন্য- 
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গণকে ক্ষোভিত করিয়া বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর সমর করিতে 

আরম্ভ করিলেন। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ নিশিত সায়কে আচার্ধ্াকে বিদ্ধ 

করিরা তাহার সারথির প্রতি ভূজঙ্গবিবসদূশ সাক্ষাৎ কালাস্তকের ন্যাঙ্গ 

পঞ্চ শর পরিত্যাগ পূর্বক সারথিরে মুচ্ছিতি করিয়া ফেলিলেন। অনস্তর 

সন্তিজিৎ আচার্যের অশ্বগণকে দশ ও তাহার উভয়পার্খন্থ সারথিদ্বয়কে 

দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া মগুলগতি দ্বারা বিচরণ করত ক্োধভরে 

সেই অমিত্রকষী দ্রোণের রথধবজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

অরিন্দম দ্রোণ রণক্ষেত্রে তাহার এইরূপ কার্য ধর্শন পূর্ধক ত'হারে 

কালপ্রাপ্টু বোধ করিয়া তত্ক্ষণাৎ নন্মভেদী তীক্ষ দশ শরে তাহারে বিদ্ধ 

করিয়া শরেরসহিত তাহাব শবাসন ছেদন করিলেন। হে রাজন্। 

গ্রতাপশালী সত্যজিৎ সত্বরে অনা শরাসন গ্রহণ করিয়। কম্কপত্রশোভিত 

ত্রিশ শরে দ্রোণকে ৰ্বিদ্ধ করিলেন । হে রাজন! পাগুবগণ সত্যজিৎ 

কর্ঘক দ্রোণকে আক্রান্ত দেখিয়া হষ্টচিন্তে চীত্কার পূর্বক বস্ত্র কম্পিত 

করিতে লাগিলেন । তখন মভাবল বুক সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়। ষি শরে 

আচাধ্য দ্রোণকে বিদ্ধ করিলে উহা অদ্ুতের ন্যায় হইয়] উঠিল । এইরূপে 
মহারথ দফ্রোণও সাতিশয় রোবপরবশ হইয়া উদ্ধতলোচনে মহাবেগ- 
সহকারে শরবর্ষণ পুৰ্বক তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাদিগের 
শরাসন ছেদন পৃব্বক ছয় শরে অশ্থের সহিত সারথিরে এবং তাহাকে 

সভার করিলেন। অনস্তর সন্াজিৎ অভি বেগপহকারে অন্য শরাসন 

গ্রহণ করির। অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত দ্রোণকে বিদ্ধ করিতে লাগি- 

লেন। মহাবীর ড্রোগ রণস্থলে সত্যজিতের প্রহার সহ্য করিতে ন! 

পারিয় তাহাবে সংহার করিবার মানসে অতি সত্বরে অশ্ব, ধ্বজ, শরাসন- 

মুষ্টি ও পাশ্বন্থ সারখিত্বয়ের প্রতি শাণিত শর সমূহ বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। আচার্য দ্রোণ এইরূপে ৰারংবার শরাসন ছেদন করিলে 
মহাবীর সত্যজিৎ রোষভরে আাচাধ্যের সহিত অতি ভয়াবহ সমর করিতে 

আরম্ভ করিলেন। মহারথ বীরবর প্রোণাচার্য তাদুশ প্রভাবসম্পন্ন 
সত্াজিৎকে নিরীক্ষণ করিয়! সাতিশয় রোষপরবশ হুইয় অদ্ধচন্ত্রবাণে 
তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

মহারথ সত্যজিৎ এইরূপে বিনষ্ট হইলে ধর্দরাজ যুধিষ্ঠির ড্রোণের 
ভয়ে শঙ্কাকুলিত হুইয়। মহাবেগে পলায়ন করিতে আরস্ত করিলেন। 
অপস্তর পাঞ্চাল, কেকর়, মত্সা, চেদি, কর্ ও* কোশলগণ যুধিষ্ঠিরকে 
রক্ষা কর্সিবার মানসে আচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। রূপ 



মহাভারত $ 

অনল ভূলরাি বঞ্ধ করে, বহাবীক্স আচার্য প্রোণ সেইরূপ যুধিষিরকে 
আক্তমণ করপাভিলাযে সেই সমাগত ৰীরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগি- 
লেদ। ততৎকালে মত্সাধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর শতানীক 

আচার্ধ্যকে বারংবার সৈন্য বিনষ্ট করিতে অবলোকন করিয়া তাছার 
অভিমুখে গমন পুর্ববক হুফর কার্ধ্য সম্পাদনাভিলাষে ধরার পরিমার্জিত, 
আদিত্য কিরণ সদৃশ প্রভাসম্পন্ন ছয় শরে অশ্ব ও রথের সহিত তাহারে 

বিদ্ধ করিয়। নিংহনাদ পরিত্যাগ করভ পুনরায় পভ্রোখের প্রতি বাণবর্ষণ 

করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহারথ আচাধ্য দ্রোণ অতি শুরা 
ক্ষুরপ্রান্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক তাহার কুগুল পরিশোভিত মন্তক ছেদন 
করিয়! ফেলিলেন। মত্স্যগণ তন্দর্শনে ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে মহারথ আচার্য্য দ্রোণ মতস্যগণকে পরাজিত করিয়া চেদী, 
কারূয, কৈকেক, পাঞ্চাল, সঞ্জয় ও পাগবসেনাগণকে বারংবার পরাভব 

করিতে আরম্ভ করিলেন। স্যঞ্জয়গণ অতি ক্রোধাবিষ্ট আচার্য দ্রোগকে 

অরণ্যদহনকারী পারকের ন্যায় সৈনাগণকে বিন& করিতে নিরীক্ষণ 

করির। সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অমিত্রহস্তা মহারথ ্রোণাচার্যের শর1- 

সন শবে চতুদ্দিক্ শব্বায়মান হইল। তাহার হস্ত হইতে শর সমূহ 
নিক্ষিপ্ত হইয়া অসংখ্য অশ্ব, মাতঙ্গ, রথ ও পদাতিগণকে বিনষ্ট করিতে 

লাগিল। গ্রীষ্মকালীন প্রবলমারুতবেগ সঞ্চালিত শিলাবর্ষণকারী 

জলদঞ্খলের ন্যায় মহাধনুর্ধর, মহাবাহু মিত্রগণের অভয্মপ্রদ মহাবীর 

আচাধ্য ড্রাগ শরবর্ষণ করিয়া চতুর্দিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করি- 

লেন৭ তখন তাহার হেমবিচিত্রিত শরাসন মেঘমগুল মধ্যস্থিত বিহ্যু- 

তের ন্যায় চতুর্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তদীয় ধ্বজন্থিত বেদৌ 
হিমাচল শৃঙ্গের ন্যায় শোতা পাইতে লাগিল। স্ুরাস্থুরনমস্য মহা” 
প্রভাপশালী বিষু, যেমন দানবগণকে দলন করিয়াছিলেন, সেইনপ মহা- 

ধীর আচার্য প্রোণ পাওবসেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন । মহা- 

বল সতাযপরায়ণ জ্্বণাচার্য্য অন্ত্রৰবলে সমরক্ষেত্রে অসংখ্য শৃগাল, কুক র, 

ক্যাম ও পিশিতাশনগ্রণে সঙ্গীর্ণ, মানবকুলাপহারিণী ভীরুদিগের ভঙ্ব 

প্রদ্ধাক্সিনী শমনতবনগামিনী নদী প্রবাহিত হইল। ৰকবচ সকলএঁ নদীর 
তঞ্গ, ধ্বজ সকল আবর্ত, তুর এবং মাতঙ্গগণ গ্রাহ, অসি সকল মীন, 
বীরগণের অস্থি সমুদয় কর্কর, ভেরী ও মুরজ সকল কচ্ছপ, চর্দ এবং 
বর্ম সমুদয় পরব, কেশকলাপ শৈবাল ও সাহুল শর সকল বেগ, শরালন 

জোত, বাছ পল্লশ, সত মানষগণেষ্র মন্তক সমুদর শিলা, উরু সমুদয় 
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মীন, গদ] উপ, উ্ধীষ সমূহ দেন, অঙ্তর সমুদয় সমীস্যপ, মাস শোশিত 

কদম, কেতু সমুদয় বৃক্ষ এবং সাদিগণ তাহার নক্রু দ্বন্ূপ হইয়া] শোভিত 
হইতে লাগিল। 

তখন পাঙুতনয়গণ অন্যান্য বীরগণের সহিত জাচার্ধা দোণ কৃতাত্তের 

্যক্সসৈন্যগণকে সংহার করিতেছেন দেখি চতুর্দিক্ হইতে তাহার অভি 
মুখে গমন পূর্বক সেই দিবাকর সদৃশ প্রভাপশালী মহাবীরকে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় ভূপাল ও রাজতনয়গণ তদর্শনে সকলে 
নমবেত হইয়া ভ্রোণের রক্ষার্থ তাহার চতুর্দিক্ বেষ্টন করিতে লাগিলেন । 
তখন মহাবীর শিখণ্ডী পাচ, ক্ষত্রবন্্বী বিংশতি, বস্থদান পাচ, উত্তমৌজ! 

তিন, ক্ষত্রদেৰ পাঁচ, সাত্যকি শত, যুধামন্ুয আট, যুধিঠির ঘবাদশ, ধৃষ্টহায় দশ 

এবং চেকিতান তিন শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। 

মহাবীর জ্রোণাচার্ধ্য বীরগপের শরাখাতে মন্তকরীর ন্যায় ক্রোধভরে 

রসৈনা জতিক্রেমণ করত দৃটসেনকে নিপাতিত করিলেন। অনস্তর 
[হসা ভূপতি ক্ষেমের সঙ্লিধানে উপনীত হইয়া গাহারে নয় শরে বিদ্ধ 
করিলে, তিনি নিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন 

মহাবীর ভ্রোণ চতুর্দিক্ পরিভ্রমণ পূর্বক সৈন্যগণের মধ্যস্থলে উপস্থিত 

ইইয়া অন্যান্য বীরগণকে রক্ষা! করিতে লাগিলেন এবং এ মহাবীর 

শিখত্তীরে দ্বাদশ ও উত্তমৌজারে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়] ভল্ল স্বারা বন্থু- 
7ানকে সংহার করিলেন। পরে অশীতি সায়কে ক্ষেমবঙ্্ারে ও ষড় বিং- 

শতি শরে স্থুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিয়া! রথ হইতে ক্ষত্রদেবকে নিপাতিত করি- 
লেন, এবং যুধামনার প্রতি চতুংষষ্টি ও সাত্যকির প্রতি ত্রিশ সায়ক নিক্ষেপ 

করিয়! শীস্র যুধিষিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ ধর্্মতনয় যুধি- 
টর ত্বরা সহকারে ৰেগশালী অস্বগণকে সঞ্চালিত করিয়া! কোণের দিকট 
হইতে প্রস্থান করিলেন। 

তখন মহাবীর পাঞ্চালভনয় ড্রোণাতিমুখে ধাবিত হইলে মহাবাহ 
দ্বোপ তীাঙ্ারে শরাসন, অশ্বগগণ এবং সারথির সহিত শীত শমনতবনে 

তেরণ করিলেন। তখন মঙ্াবীর পাঞ্চালতনয় ফ্রোণশরে নিহত হইয়া 

নতোমগুল হইতে পতিত জ্যোতি ন্যায় রথ হইতে মিপতিত হইলেন । 
এই প্রকারে সেই পাঞ্চাল রাঙ্গতন নিহত হইলে, চতুর্দিকে “ভ্বোণ্ে, 
হার কর, জোণকে সংহার কর” এইরূপ চীৎ্কারধ্বনি হইতে লাগিল। 
তখন সহাৰল পরাক্রমশালী ভ্রোণাচাধ্য ক্রোঞ্তরে ,পাঞ্চাল, মৎস্য, 
ককের, স্থজা ও গাগুবগণকে বিক্ষোভিষ্ভক করিতে কারস করিলেন। 
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লাত্যকি, চেকিতান্, ধৃষ্্যয়, শিখণ্তী, বার্ধক্ষেমি, চৈত্রসেনি, পেনাবিন্দু, 
স্বচ্চ1 এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক ৰীরগণ সকৌরব আচার্ষেযর নিকট পরা- 
জিত হইলেন। হে রাজন! এই প্রকারে কৌরৰগণ জয়লাভ করিয় 

পলায়নপর পাগবসৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। যেব্ূপ 

দ্ধানবগণ পুরন্দরের নিকট পরাজিত ভইয় কম্পিত হইয়াছিল সেইরূপ 

গাথচাল, মৎস্য ও কৈকেয়গণ ড্রোণাচার্য্যের নিকট পরাভূত হইয়1 ৰিক- 
স্পিত £₹ইল। 

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় । ২২। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জর !। প্রোণাচাধ্য কর্তৃক সেই মহাসমরে পাও্ৰ 

এবং পাঞ্চালগণের সৈন্যগণ প্রভগ্র হইলে আর কে তাহার অভিমুখীন 

হুইয়াছিল ? তখন কৃতজ্ঞ, সত্যপরায়ণ, দুধ্যোধনহিতৈষী, চিত্রযোধী, মহা- 

ধন্ু্ধর শক্রকুলের ভয়বদ্ধন, জস্তমান ব্যান্র নদূশ, মদআাবী মাতঙ্গ সদৃশ 

দ্রোণাচাধ্য জীবিতাশ। পরিহার পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কোন বীরই 

ক্ষত্রিয়গণের যশস্কর, কাপুরুষের অনেবিত ও পুরুষপ্রধানগণের দেবিত 

সংগ্রামাভিলাষে সহ্ন্তেজিত হুইয়া তাহার অভিমুখীন হইতে সমথ হইল 

না। হে সঞ্জয়! কোন্ কোন্ বীর সমরে উদ্যত হইরাছিল্ তাহা আমার 
নিকট কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্্। পাঞ্চাল, পাঁওব, মৎস্য, স্যর, চেধি ও 

কেকয়গণকে আচাধাশরাঘাতে একান্ত পীড়িত হইয়া সাগরবেগ পর্সিস 

চালিত প্নৰের ন্যায় পলায়ন করিতে দর্শন করত কৌরবগণ মিংহনাদ- 

সহকারে বিবিধ বাদ্য বাদন পুব্বক শক্রগণের রথ, হস্তী ও মনুষ্যগণকে 

নিবারণ করিতে আরম্ত করিলেন। তৎকালে সৈন্য ও স্বজনে পৰিবেষ্টিত 

রাজ] হর্যোধন শক্রপক্ষের দৈন্যগণকে তদবস্থি নিরাক্ষণ করিয়া অতি হৃষ্ট- 

চিত্তে হাস্য করত কর্ণকে কহিত্তে লাগিলেন, হে রাধেয় ! খঁ দেখ, পাঞ্চাল- 

গণ সিংহ সম্বাপিত মুগযুথের ন্যায় দ্রোণ শরে নির্ভর নিপীড়িত হুইয়! 

সাতিশয় শঙ্কাযুক্ত হইয়াছে । তরুগণ যেরূপ মারুতাহত হইয়া ভগ্ন হয়, 

সেইরূপ উহ্যারা আচার্যযশরে ভগ্ন হইয়াছে; বোধ হয়, উহার! আর সমরে 
প্রত হইবে না। এ দেখ, অসংখ্য সৈন্য মহারথ আচার্যের রুক্সপুঙ্খ- 
বাণের আঘাতে পলায়ন করিতে না পারিয়া ইতস্তত ঘৃর্ণিত হই তেছে। 
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এ দেখ, মাতঙ্গগণ যেরূপ অনল দ্বার! নিরুদ্ধ হইয়! মণ্ডলীতৃত হয়, সেইরূপ 
বহুসংখ্যক সৈন্য মহারথ ড্রোণ ও কৌরবপক্ষ অন্যান্য ৰীরগণ কর্তৃক নিরুদ্ধ 

হইয়া মণ্ডলীভূত হইয়াছে। এ দেখ, পাওবসৈন্যগণ ফ্রোণের ষট পদ 

সৃশ শাণিত শরে বিদ্ধ হইয়া পলারন করত পরস্পর সংগ্লি্ট হইতেছে। 

প্ঁ দেখ, ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন পাৰ ও স্যঞ্জয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ও 

কৌরব বীরগণে পরিবেছিত হইয়া জামার আনব বর্ধন করিতেছে । এ 
দুরাত্সা আজি সমস্ত লোক দ্রোণময় অবলোকন করিতেছে এবং জীবনে 

ও রাজ্যে নিরাশ হইয়াছে । 

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর ভীম জীবিত থাকিতে কদাঁচ 

সমরে পরাউ মুখ হইবেন না। এই সমস্ত সিংহনাদও তিনি সহা করিতে 

পারিবেন না এবং বলবীর্ধযসম্পন্ন যুদ্ধ দ্রশ্শদ শিক্ষিতান্ত্র পাগুবগণ ষে 

সহনা পরাজিত হইবেণ তাহাও সম্ভব নহে) উহার বিষ, অগ্নি, দাত ও 

বনব।সজনিত ক্লেশ বিস্ৃত হইয়া কদাপি সমর পরিত্যাগ করিবেন না। 

অমিততেজ। মহাবীর ভীম সংগ্রামে গ্রত্যাগত হুইতেছেন, প্রধান 

প্রধান বীরগণকে উনি অবশ্যই শমনভবনে প্রেরণ করিৰেন। উষ্বার 

অসি, শরাসন, শক্তি, হন্তী, অশ্ব, রধ, পদ্াতি ও লৌহময় গদ1 প্রভাবে 

এক একবারে বহুবিধ সৈন্য ধিনষ্ট হইবে। মহাবীর সাত্যকি প্রমুখ 

রণ্ীগণ ও পাঞ্চাল, কেকয়, মত্স্য এৰং পাওবগণ বৃকোদরের অনুবত্ব 

হইয়াছেন। উইারা সকলেই মহাবীর, মহাবল পরাক্রাস্ত ও মহারথ, 
বিশেষত অমর্পরারণ মহাবীর ভীমসেন সাতিশয় রোষপরবশ হুইয়! 

ইঞাদিগকে সমরে প্রেরণ করিয়াছেন)? জলদজাল যেরূপ দিবাকরকে 

আবৃত করে, সেইরূপ এ সমস্ত বীরগণ বূকোদরকে পরিবেষ্টন পুকাক 

চতুপ্দিক্ হইতে আচাধ্যের অভিমুখে গমন করিতেছেন । মুমূর্যকালে 
পতঙ্গগণ যেরূপ দীপশিখার নিপতিত হয়, সেইরূপ, বীরগণ একা গ্রচিত্তে 

জীবিতাশ! পরিহার পূর্বক অরক্ষিত আচাধ্য দ্রোণকে নিপীড়িত করি- 

বেন। উহার সকলেই কৃতান্ত্, স্বতরাং আচার্যকে নিবারণ করা উচ্থা. 

দিগের ছুঃসাধ্য নহে। আমার বিবেচনায় আচাধ্য অতি ভারাক্রাস্ত 

হইয়াছেন, অতএব তাহার নিকট গমন করা আমারিগের অতি কর্তব্য 

কর্ম । বুকগণ যেরূপ মহাহন্তীকে বংহার করে, সেইরূপ পাগুবপক্ষীয় 
যোধগণ মিলিত হইয়া যেন মহাভাগ আচাব্যত্রোণকে বিনষ্ট করিতে 

লাপারে। ৮. ও 

রাজা হ্ধ্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাুগণের সহিক্ধ 
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অহারথ জ্োণের নিকট গমন করিলেন। ভখন পাগুবগণ ৰিব্ধিবর্ণ- 

অর্খধোজিত রথে আব হইয়। একমাত্র দ্রোণৰধাভিলাষে ঘোরতন্ন 

নিনাদ করিতে লাগিলেন । 

ব্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় । ২৩। 

ধুডরাস্ট্র কহিলেন, হে সপ্রয়! বুকোদর প্রভৃতি বে সমস্ত বীরগণ 

ক্ুদ্ধ হইয়া দ্রোণের অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের রথচিহ্ন 

আমার নিকট কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্ ! মহারথ ভীমসেন খধ্যবর্ণ অশ্বষোজিত বখে 
আরোহণ করিয়। সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি 

রজতবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্বক (্রাণের প্রতি ধাবমান 

হইলেন। তত্কালে মহারথ যুধামন্্ ক্রোধাবি হইয়া! সারঙ্গবর্ণ অশ্ব- 

যোজিত রথে ও মহাৰীর দ্রৌপদেয় ধুষ্ছায় মহাবেগশালী, সবর্ণভূষিস্ত, 

পারাৰতবর্ণ, অস্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া] সমরস্থলে গমন করিতে 

লাগিলেন। ধৃষ্টছ্যমতনয় মহাবীর ক্ষত্রধন্্র হ্বীয় পিতার রক্ষা ও সিদ্ধি, 
লাতের উদ্দেশে রক্তবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আবরূঢ় হইয়! ধাবমান হইলেন। 

শিখভীভনয় মহাঁবাহু ক্ষত্রদেব স্বয়ং পদ্মপত্রসন্লিভ মল্লিক] সদৃশাক্ষ অশ্ব- 

গণকে পরিচালন করত সমরস্থপণে গমন করিতে লাগিলেন । শুকপক্ষ 

বিভৃষিত কাম্বোজদেশীয় দর্শনীয় হয়পণ নকুলকে বহন করত কৌরবগণের 

গ্রতি ধাবমান হইল। মেঘ বর্ণ অশ্বগণ উত্তমৌজারে বহন করত ঘোর- 

লমরে গমন করিতে লাগিল। তিত্তিরবর্ণ বায়ুবেগগামী হয়গণ উদ্যত1- 
সুখ মহাবীর সহদেবকে তুমুল সংগ্রামে উপস্থিত করিল । দস্তসবর্ণ, কৃষঃ- 

৫কশরযুক্ত মহাবেগশালী হুয়গণ মহারাজ যুধিষ্িরকে বহন করিতে 
লাগিল। সৈন্যগণ ন্বর্ণভৃষণ ভূষিত বায়ুবেগগামী অশ্ব সমুদায়ে সমারূঢ 
হুইয়] ধর্দরাজের অনুগামী হইল। পাঞ্চালরাজ ভ্রপদ্ স্বর্ণমপ্তিত এবং 

যুধিঠিরের অনুগামী সৈন্যগণে পরিরক্ষিত হুইয়! ধর্দরাজের গশ্চাৎ সমরে 

গমন করিলেন। মহাধনুপ্ধর শাস্ততী সর্বশবসহ, দিব্যাভরণ বিভূিত . 

অস্বযোগ্জিত রথে অধিরূঢ় হইয়া! নৃপতিগণের মধ্ো অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট মহারথগণের সহিত শাস্ততীর পশ্চাৎ 

ধাবমান হইলেন। কৈকেয়গণ, মহাবীর শিখতী ও যুকইভে স্ব স্ব সৈন্য 
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লইয়া বিরাটের অনুগামী হইলেন। পাটল'কুন্ুযবর্ণ অস্বগণ অরি- 

বিঘাত্তী মহারাজ বিরাটকে বহন করত সাতিশয় শোভমান : হুইন্ডে 

লাগিল। পীতবর্ণ ম্বর্ণহারবিভূষিত তীত্রগামী ঘোটকগণ মতস্যরাজের 

পুত্রকে বহন করিতে লাগিল। হেমবর্ণ ন্বর্ণমালালঙ্কতি নমরবিশারদ 

কেকসদেশীয় পঞ্চভ্রাত! বন্ধ ধারণ পূর্বক লোহিত ধ্বজসম্পন্ন, ইন্দ্রগোপ- 

সন্সিভ অশ্ব সংযুক্ত সান্দনে আরোহণ করিয়। প্রাবুটকালীন জলধরের 

ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। আমপাত্রবর্ণ তুঘুরু প্রদত্ত দিব্য অশ্বগণ 

রিপুবিধাতী মহাৰল শিখতীকে বহন কাঁরতে লাগিল, এবং যুদ্ধার্থ বিনি- 

গত দ্বাদশ সহশ্র পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণের মধ্যে বটজহত্র সমরবিশ।- 

রদ মহাবীর সেই অনিততেজ! দ্রুপদতনযের অন্ুগমন করিতে লাগিলেন। 

সারজবর্ণ অশ্বগণ শিশুপালতনয়কে বহন করিতে লাগিল। প্রতভূতবল- 

সম্পন্ন মহাবীর চেপীশ্বর শ্বীয় সৈন্যগণের সহিত কাম্বোজদেশীয় দিব্য 
অশ্বসংযুক্ত স্যন্দনে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ বিনির্গত হুইলেন। বৈকেয় 

বৃহুৎক্ষত্র পলালধূমসদূশ শিল্ধুদেশীয় ঘোটকগণ কর্তৃক বাহিত হুইয়! 

গ্রামে গমন করিলেন। মল্লিক সদ্শাক্ষ পদ্মবর্ণ দিব্যালঙ্কারভূষিত 

ৰাহিলজ অশ্থগণ শিখগ্ডিপুত্র ক্ষত্রদেবকে এবং হেমমণ্ডিত বোৌশেয়সব্ণ 

ধীরপ্রভাব অশ্বগণ অরিবিঘাতী মহাবল সেনাবিন্দুরে বহন করিতে 

লাগিল। অরাতিনিপাতন মহারাজ কাশীরাজতনয় ক্রৌঞ্চবর্ণ দিব্য- 

অশ্থগণে বাহিত হইয়া সমরার্থ গমন করিতে লাগিলেন । মহাবল প্রভি- 

বিদ্ধ সারথির আনন্দবর্ধন শুত্রবর্ণ পবনবেগগামী কৃষ্ণগ্রীৰ অশ্বগণকর্তুক 
বাহিত হুইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সোমের নিকট 

ষে পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই মন্াবল স্থতসোমকে 

মাস পুষ্পবর্ণ হয়গণ বহন করিতে লাগিল। মহারাজ! এ অর্জুনপুত্র 
সৃতসোম কৌরবগণের উদরেন্ুপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সহ 
সোমশদৃশ গ্রভাবিশিষ্ট এবং সোমক সভামধ্যে বিখ্যাত খলিয়। সুভসোষ 

নামে অভিহিত হইর়। থাকেন । 
হে মহারাজ! মহাবীর শতানীক তরুণ হর্যযপ্রভত শালপুষ্পাত অন্বগণে, 

মহাবণ শ্রুতকশ্না কাঞ্চনযোক্ত, সম্পন্ন ময় রগ্রাব। সদৃশবর্ণ অস্থগণে এবং 
পার্থতুলা মহাবীর শ্রুতনিধি ক্রুতবীন্তি ্বর্ণচাজঝপক্ষসদৃশবর্ণ ঘোটকগপে 

ৰাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। যিনি রণস্থলে কৃষ্ণ ও ভ্জ্ছুন 
অপেক্ষা সাঞ্ধেক গুণে অধিক পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই মহ্থা- 
বাঁর অঙ্ছুননয় অভিমন্যু পিঙ্গলবর্ণ ভাশ্বগণে বাহিত হ্ইয়া হন্ধার্থ বিনিগক্ত 
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হইলেন। যিনি শতগোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাঁগবপক্ষ আশ্রর 

করিয়াছেন, সেই ভবদীয় পুত্র মহাবীর যুযুত্স্রকে মহাকায় অশ্বগণ বহুন 
করিতে লাগিল। মহাবীর বাদ্ধক্ষেমি পলালকাগুবর্ণ দিব্যালঙ্কারবিভূষিত 

তীব্রগ।মী হয়গণ করুক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন । হেমপত্র- 

যুক্ত বন্দালক্স্ত সারখির অনুগত কৃষ্পাদ হয়গণ কুমার সৌচিভ্িরে, হহম- 

মগ্ডিতপৃষ্ঠ স্বর্ণমালাবিভষিত কৌশেরসব্ণ ধীরস্বভাব অশ্থগণ মহাধীর 

শ্রেণপিমান্কে এব* তরুণারুণসগ্লিভ অশ্বগণ ধন্তর্ধেদ ও ব্রা্গবেদেবিশারদ 

মহাবীর সত্যধৃতিরে বহন ক্বিতে লাগিল । মহারাজ । ধিনি রণস্কলে 

মহ্ারথ ভ্রোণাচার্য্যের মস্তক ছেদন কবিরাছিলেন, সেই মহাবীর ধৃষটত্যুয় 

কপোতৰর্ণ হরসংষোঞ্জিত স্যন্দনে আরো ৭ পুব্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হই- 

লেন। মহাবীর সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণিখান, বন্গুমান ও কাশারাজতনয় 
বিস্ ইহার! বেগশালী স্বণনটিভ কান্বোজদেশীর অশ্ব লইরা অরিযোধগণকে 

ভীত ৰরত তাহার অন্ুগমন করিতে লাগিলেন, এবং বিততকান্ম ক মহা- 

বীর ক্বাম্বোজদেশীয় গ্রভদ্রক্গণ নানাবণ হর ও বিচিত্র ধ্বজসম্পন্ন হইয়! 

শরজালে শক্রগণকে বিত্রানিত করত মহাবীর পাঞ্খল সেনানীর অন্গগমন 

করিতে লাগিল। শ্বণমালাবিভূবিত পিঙ্গলবর্ণ প্রফু্চিন্ত ঘোটকগণ 

চেকিতানকে বহন করিতে লাগিল। ধনগ্জরেব মাতুল কুস্তীভোজ পুর়- 
জিৎ ইন্দ্রাযুখসবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বরযোজিত রে আরোহণ করিয়! বুদ্ধে গমন 

করিলেন । তারকানিকরবিরাজিত সভোমগ্ল সদশ অশ্বগণ, মহারাজ 

রোচমানকে ৰহন করিতে লাগিল । লোঁহতবণ অশ্বথগণ গোপতিতনয় 

পাঞ্চালদেশীয় সিংহসেনকে বহন করিত লাগিল। পাঞ্চালগণের মধ্যে, 

জনমেভয় নামক মহাক্া সধপপুষ্প বর্ণোগপম অর্শববোজিত রথে আরোহণ 

করত যুদ্ধে পমন করিলেন । হেমমালামনত বেগশালী আাষবর্ণ, দধিপৃষ্ঠ 

চন্ত্রবদন হরগণ পারঞ্চালকে বহন ববিতে লাগিল । শরন্তত্ত -সদ্শ) পস্ম- 

কিঞুন্কবণ মহাবল পরাক্রান্ত বেগশালী হয়গণ দণওধারকে বহন করিল। 

অরুণৰর্ণ, মৃবিকপৃষ্ঠ অশ্বগণ ব্যাপ্রদন্তকে বহন করিল। বিচিত্র কুষ্ঃবর্ণ, 

ৰিচিত্রমালাবিভূষিত অশ্বসনকল পাঞ্চালঙ্গেশীয় শুধন্বারে বহন করিল। 

অশনি সহস্পশ ইন্দ্রগোপ সন্গিভ, বিচিত্রগতি বিচিত্র জশ্থগণ চিত্রাযুধের 

ৰাহন হইল । চক্রবাক সদশোদর হেনসালী অশ্বগণ বোশলাধিপভির পুত্র 
সথক্ষত্রকে বহন করিল । বিচিত্রবর্ণ সুবর্ণমাল। বিভৃষিত অতুযু্চ অস্বগণ সমর- 
বিশারদ পত্যধৃতি ক্ষেমিরে বহন করিতে লাগিল । মহাবীর শুক্র, শুক্ল- 

বর্ণ ধ্বজ+ 'কবচ, ধনু ও জশ্বগণকে লইয়া! সমরে অভিমুখীন হইলেন। 
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সাগর সম্ভৃত শশাহ্ন সদৃশ অশ্বগণ সমুদ্রসেনের পুত্র মহাঁতেজা চন্দরসেলকে 

ৰহন করিতে লাগিল। নীলোৎপলসন্নিভ, স্থৃবর্ণবিভূষিত বিচিত্র মাল্য” 

ধারী হয়গণ চিত্ররথকে বহন করিতে লাগিল। কলায়কু্থম সদৃশ, শ্বেত 

ও লোহিতরেখায় অঙ্কিত অশ্বগণ যুদ্ধছুম্ম্র্দ রথসেনকে বহন করিতে 

লাগি । বিনি লোকমধ্যে শৌধ্যশালী বলিয়া পরিগণিত, সেই পটচ্চর 

নিহস্তা মহাবীর শ্বেতবর্ণ অশ্বনংযোজিত রথে আরোহণ পূর্বক সংগ্রামার্থ 

গমন করিলেন । কিংশুকসবর্ণ তুরঙ্গমগণ চিত্রমাল্য, বিচিত্র বর্ম, বিচিত্র 

অস্ত্র ও বিচিত্র ধ্বজসম্পন্ন চিত্রাযধকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর 

নীল নীলবর্ণ ধবজ, কৰচ, ধনু ও অশ্ব সমস্ত গ্রহণকরত সমরে গমন করি- 

"লেন । চিত্রবিচিত্র রত্রচিজ্র সম্পন্ন মহাবীর বরখ, রথ, ধবজ ও শরাষন 

এবং বিচিত্র অন্ব, ধবজ ও পতাকা লইয়। সংগ্রামে গমন করিতে লাগি- 

লেন। পুষঙ্করবর্ণ তুরঙ্গগণ রোচমানতনয় হেমবর্ণক্ষে বহন করিতে আরগ্ত 
করিল। রণবিশারদ শীগ্রগামী কুক টাগুবর্ণস্থশোভিত অশ্বগণ ও 

বহন করিতে লাগিল। 

পিত। কৃষ্ণের হস্তে নিহত, পাঁওযগণের কপাটি ভিন্ন এবং সুহৃদ্গণ 
পলাইত হইলে, যিনি ভীন্ম, দ্রোণ ও পরশুরামের নিকট অন্ত্রশিক্ষা করিয়া 

অস্ত্রবিদ্যায় রুক্সি, কর্ণ, অজ্ছুন ও কৃষ্ণের সমান হইরা দ্বাপ্রক1 নগর উচ্ছির 
ও সমুদয় মেদিনীমণ্ল পরাজিত করিতে বাসন করিরাছিলেন, অনন্তর 

যিনি হিতৈষী স্ুজদগ্রণের নিবারণে বৈরনিধাতনে নিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে স্থীস্ব- 

বাজ শাসন করিতেছেন, দেই পাণ্যবাজ সারঙ্গধবজ বৈদূর্ধ্যজালসমাচ্ছন্ন 

চন্দ্রকিরণ স্লিভ অশ্বগণকে লইয়! স্বীয বাহুধলে দিব্যশরাসন. রিক্ষারণ 

পূর্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান ভইগেন। বাদক, কুন্থুম বর্ণ অন্বগ্গণ 

পাণ্যের অনুগামী চতুর্ধশ অযু রধিরে বহন করিতে লাগিল। বিবিধ- 
বর্ণ, বিৰিধমুখ অশ্বগণ মহ।বীর ঘটোত্কচকে বহন করিতে লাগিল। শর্যনি 

কৌরবগণের অভিপ্রায় ও স্বীয় অভিলষিত দ্রব্যসমুদায় পরিত্যাগ পুর্বর্ঠক ॥ 
ভক্তিসহকারে যুধিষিরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মচারাহ-লোক্ছিত- 

লোচন বৃহস্ত মহাবল পরাক্রাস্ত মহাঁকাঁয় অশ্বগণসংযোজিত সক বর্ণমন রথে 

আরোহণ করত সংগ্রামে গমন করিলেন। নুবর্ণবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বণ ভদু- 

দ্দিক্ হইতে মহারথ ধর্তত্ব যুধিষ্টিরের অন্গামী হইতে লাগিল-। দেবনপী 
প্রভদ্রকগণ বিবিধ বর্ণের অশ্ব নকল লইয়া-সমরে প্রবৃভ হইল-। . এ সমস্ত 
বীরগণ তীদসেনের সহিত মিলিত হইয়া স্থররাজ সমবেত স্থরগণেক্ নায় 
শোভাধারণ করিল। উহ্বার] পার্চাল তনয় ধুষ্টদ্যয়ের মলোনীত হইয়াছিল 
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হে রাজন! এ সমক্স মহাবীর দ্বোণাচার্ধ্য সুদ সৈন্যগণকে অতিক্রম 

করিয়! শোভিত হইতে লাগিলেন। তীয় ধ্বজদপ্ডাগ্রস্থিত কৃষ্ধালিন ও 
স্থবর্ণময় কমগুলু সাতিশয় শোভিত হইতে লাগিল । মহাবল বৃকোদর 

বৈদূয্যমণিনির্ম্িতি লোচনযুক্ত সিংহধবজ অপূর্ব শোৌভাধারণ করিল। 
মহারাজ যুধিষ্টিরের স্থবর্ণনির্মিত গ্রহগণপরিবেষ্টিত চক্দ্রধ্বজ সাতিশয় 

দুশোভিত হইল। উহার ধ্বজায় নন্দ ও উপনন্দ নামে ছুই বিপুল মুদ্ 
যন্ত্র সহকারে স্থমধুরম্বরে বাদিত হইয়! হ্র্ষবুদ্ধি করিতেছিল।" মহারথ 

নকুলের খর্বজে অতিভয়ানক অত্যুগ্র হেমপৃষ্ঠ সরভ দৃষ্টিগোচর হইতে 
লাগিল। মহাবীর সহদেবের ধবজে অরিগণের শোকবর্ধন ঘণ্টা ও পতা- 

কাযুক্ত হুর্ধর্ষ হংস সাতিশয় শোভাপ্রাপ্ত হইছে লাগিল। 

ভ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের পঞ্চধবজে ধর্ম, বাযু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের 
প্রতিমূর্তি শৌভমান হইতে লাগিল। মহাবাহ অভিমন্যর রথে তগ্তকা- 
ঞ্কনবিনির্মিত শাঙ্গপক্ষীসনাথ ধ্বজ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু ঘটোৎ" 
কচের ধ্বজায় গৃধশৌোভিত হইতে লাগিল। পুর্বকালে রাবণের হয়গণ 

যেক়প কামচারী ছিল, ঘটোতৎ্কচের অশ্থগণ সেইন্ধপ কামচারী বোধ 

হইতে লাগিল। 

. ছেরাজন্! যুধিির দিবা মাহেন্দ্র ধনু ও ভীমসেন বায়ব্য ধন্থ গ্রহণ করি- 

লেন। ভগবান্ প্ররাপতি ভ্বিলোক রক্ষার নিমিত্ত যে শরাসন নির্মাণ 

করিয়াছিলেন, মহাবীর অজ্জুন সেই দিব্যগাণ্ডীব শরাসন গ্রহণ করিয়। 
সময়ে অভিমুখীন হইলেন । মহাবীর নকুল বৈষ্ণব শরাসন, সহদেব 

আঁশিন শরাসন, ঘটোতৎকচ অতিভীষণ পৌলঙ্ত্য শরাসন, এবং দ্রৌপদীর 
পঞ্চপুত্র রৌদ্র, আগ্নেয়, কৈবের্ধা, যাম্য, গিরিশ ধনুগ্রহণপূর্ধ্বক সমরে গমন 

ফরিলেন। রোহিণীতনয় ৰলদেব যে ভীষণ শরাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
তিনি পরিতুষ্ট হইয়া! সেই ধনু অভিমন্ত্ুরে প্রদান করেন। মহাবীর 

অভিমন্থা সেই শরাসন গ্রহণপূর্বক সংগ্রামে ধাবমান হইলেন । হে রাজন্ ! 
যে সমস্ত ধ্বজের বৃত্তান্ত কীর্ডন করিলাম । ইহ! ভিন্ন মহাবীরগণের 

অন্যান্য অসংখ্য হেমমণ্তিত অরাতিগণের ভয়াবহ ধ্বজসকল দৃষ্টিগোচর 
হইতে লাগিল। খন সেই স্থুরগণপরিবৃত ধ্বজসঙ্ুল কাপুরুষশূন্য দ্রোপ- 
লৈনা চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হ্বযন্বরস্থল সদৃশ সেই 
সমরভভূমিতে জ্রৌথাচার্যের প্রতি ধাবমান বীরগণের কেবল নাম গোত্র 
জভিগোচর হাটতে লাগিল। 

ও (0৮ 
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চতুর্বংশতিতম অধ্যায় । ২৪। 
ধৃতরাস্্র কহিলেন, ছে সঞ্জয় ! সমরতূমিস্থ বৃকোদর সমবেত ভূগপালগণ 

দেবগণের সৈনাগণকেও ব্যথিত করিতে পারেন । উহ্বারা সংগ্রামে 

কখনই পরাম্মুখ হন না। পুরুষ অদৃষ্টের বশবর্তী হইয়াই ইহলোকে জন্ম- 
গরিগ্রহ করিয়া থাকে । স্থতঙরাং তাহার অভিলযিত বিষয় সমস্ত অন্য" 

প্রক্ঝর দৃষ্ট হয়। দেখ, যুধিষ্ঠির এক্ষণে প্রত্যাগত হইয়া মহতীসেন। সংগ্রহ 
করত সমরে সন্ুর্থীন হইয়াছে । আমার পুত্রের 'ছুরদৃষ্টি ভিন্ন এ বিষয়ে 
অন্য আর কি কারণ হইবে? অতএব মনুষ্য নিশ্চয়ই অদৃষ্টশালী হইয়! 

সমূৎপন্ন হয়। আমার নিশ্চয় বোধ হয়, অনদৃষ্ট কর্তৃক আকৃষ্ট না হইলে 

স্বীয় ইচ্ছান্ুসারে কোন কাধ্য সংসাধিত হয় না। যুধিষ্ঠির দ্যুত ব্যসনে 
লমাসক্ত হুইয়! ক্লেশিত হইয়াছিল । এক্ষণে ভাগ্যবলে তাহার সহারলাত 

হইয়াছে । কেকয়, কৌশিক, কোশল, চেকি ও বঙ্গদেশীয় বীরগণ এক্ষণে 
আমাদের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছে । পুর্বে আমার পুত্র ছুরাহ্ম। হর্যযোধন 

আমাকে কহিয়াছিল, পৃথিবীর অধিকাংশই আমার অধিকৃত ; যুখিষ্ঠিরের 
অধিকার আমার অপেক্ষা ন্যুন। কিন্ত মৎপুত্রের হূর্তাগা বশত দ্রোণাছার্যয 
গ্রামে সৈন্যগণ কর্তৃক স্থরক্ষিত হইয়াও ধৃষ্টছ্যন় কর্তৃক কি প্রকারে 

নিপাতিত হইলেন? সর্বাস্্রপারদর্শী সমরাকাজ্গী মহাবাহু প্রোণাচার্য্য 
বৃপগণ সন্গিধানে কি্ধপে মৃত্যুমুখে পতিত হুইলেন ? সঞ্জয়! ভীন্ম পোগের 

নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়। আমি নিতান্ত ছঃখসস্তপ্ত ও মোকপ্রাপ্ত হইতেছি, 
আর আমার ক্ষণকাল জীবিত থাকিবার বাসনা নাই। পূর্বে বিছুর 
আমাকে পুক্রগৃধু দর্শন করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, ছূর্ষেযাধন হইতে 
আমার তৎসমুদয় ঘটয়াছে। এক্ষণে বদি আমি নৃশংস হুধ্র্যোধনকে পরি- 

ত্যাগ করিয়া! অবশিষ্ট পুত্রগণকে রক্ষা করি, তাহা হইলে এককালে সমুদায় 
বিনষ্ট হয় না। যে রাজ। ধর্ম পরিত্যাগ করিয়। অর্থপরায়ণ হন, তাহাকে 
ইহলোক হইতে হীন ও ক্ষুত্রভাবাপন্ন হইতে হয়। হে সঞ্জয়! যখন ৰীর- 
শ্রেষ্ঠ দ্রোণ নিহত হইয়াছেন, তখন এই হতোতপাহ রাজ্যে আর নিষ্তার 

নাই। আমরা যে প্রধান পুক্রষদ্থয়ের প্রভাৰে জীবন ধারণ করিতেছি” 
লাম, সেই ধনুর্ধরদ্বয় ষখন বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন আর আমরা কি 
প্রকারে পরিত্রাণ লাভ করিব ? 

সে যাহা হউক, এক্ষণে যে প্রকারে যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল, তাহা সৰি- 
শেষ কীর্তন কর। কোন্ কোন্ বীর যুদ্ধ করিয়াছিল? কে কে আক্র- 
মণ করিয়াছিল? এবং কোন্ কোন্ কষুত্রাশয়েরা পলায়ন করিয়াছিল? 
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হে সঞ্জয়! মহাবীর অজ্জুন যাহ! করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কীর্তন কর 

মহাবীর ধনগ্রয় এবং ভীমসেনই আমার মহাভয়ের কারণ। পাওবগণ 
গ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আমার সৈন্যগণ কি প্রকারে এ নিদারুণ সংগ্রাম 

কর্ধিরাছিল ? পাগুপ্ের] সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমাদের মন কিকপ 

হইয়াছিল? ও আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাগওবসৈন্যগণকে 

নিবারণ করিয়াছিল? 

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় | ২৫। 

সপ্তয় কহিলেন রাজন! পাগুবগণ জমরাঙ্গনে গমন পূর্বক আচার্য 

কব্রোণকে মেথাচ্ছাদিত দ্িনকরেন্ন ন্যায় সমাবৃত করিলে আমাদিগের 

মহাবিপদ উপস্থিত হইল । পাগুবসৈন্য কর্তৃক সমুখিত ধূলিপটলপ্রভাবে 

কৌরবসেনাগণ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আমর] আচার্যাকে দেখিতে না পাইয়! 
নিহত বলিয়। স্থির করিলাম । তত্কালে রাজ। ছুর্যোধন পাওবসেন।- 

গ্ণকে ছৃক্ষর ক্র,রকর্ম্রে প্রবৃত্ত দেখিয়া] কৌরবসৈন্যগণকে সমরে প্রেরণ 
পূর্ব্বক কহিলেন, হে সেন্যগণ! তোমর। মহোৎসাহ সহকারে যথাশক্কি 

পাগুবসেনাগণকে নিবারণ 'কর। সেই সময় আপনার পুত্র মহাবীর 

ছুম্র্যণ দূর হইতে বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়া আচার্য্যের জীবন রক্ষা 
করিবার অভিলাষে ভীমের প্রতি অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় রোষাবিষ&. মহাবীর ছুম্বর্ষণ যেদ্ধপ ভীমের প্রন্তি 

বাণবর্ষণ করিলেন, মহাবীর ভীমসেনও তদ্রপ ছুম্বর্ষণের প্রতি শর নিক্ষেপ 

করিতে লাগিলেন। এইক্ধপে ছুই জনের ঘোরতর. যুদ্ধ হইতে লাগিল? 
এদ্দিকে অন্যান্য সমরবিশারদ মহারথগণ স্বীর স্বীয় প্রভূ কর্তৃক 

আদিষ্ট হইয়া! রাজ্য ও মৃত্যুভয় বিসঙ্ঞন পূর্বক অরিগণকে আক্রমণ 
করিতে আরম্ভ করিল । রণোন্মত্ত মহাবীর কৃতবর্ী মভ্তমাতঙ্গবিক্রাস্ত 
সাত্যকিরে, সিদ্ছুরাজ ক্ষত্রবন্্মারে ও উগ্রধস্বা মহেঘাসকে শাণিত শর সমূহে 
দ্রোশাতিমুখ হইতে নিবারিত করিওলন। : ক্ষত্রব্মী, সিদ্কুরাজের ধ্বজ ও 
শরাসন ছেদন পূর্বক রোষতরে দশ নারাচাঘাতে তাহার সমন্ত মর্মস্থান 

বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ।. ততৎ্কালে সিস্কুপতি সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ 

পুর্ব লৌহনয় শরদ্বার! ক্ষত্রবন্পীকে বিদ্ধ করিলেন।: মহাবীর বা 
পাওুবগণের হিতাঁভিলাষে সমরে যন্রশীল হইসা শ্বীক্ভাতা, সহীরথ যুষুৎ- 
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দুরে আচার্ষ্যের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন: তখন মহা- 

রথ যুযুত্ল .সুশাণিত ক্ষুরপ্রদ্বসে স্থবাহুর ধনুববাণ পরিশোভিত তাহুদ্বর 

ছেদন করিতোন । সাগরবেগ প্রনিকো ৬ বেলার লাঃয় এড পাওুত- 

'শ্রেষ্ঠ রাজ। ধুধিষ্টিরকে নিবারণ করিতে লাগলেন ধণ্চরাঙ ও মত্ত্র- 

রাজের প্রতি অসংখ্য মন্মভেদী শর নিক্ষেপ করিলেন । মদ্ররাজ -যুধিষ্ঠিরকে 

চতুঃযট্টি' শরে বিদ্ধ করিয়! উচ্চৈংস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন । ধর্শরাজি 
তাহার চীৎকার শ্রবণ করত সাতিশয় রোষপরবশ হইয়। ছই ক্ষুরপ্রন্থারা 

মদ্ররাজের ধবজ ও শরাসন ছেদন করিলেন । মহারাজ বাহিলক অনংখা 

সেনায় পরিবৃত মহারাজ দ্রপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মদযত্ত 

'মহাযুখাধিপতি করিযুগলের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য সমবেত এ বৃদ্ধ ভূপতি" 

দ্বপ্বের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পূর্বকালে ইন্দ্র ও অগ্ি যেরূপ 
'বলিকে শরবিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অবস্তীদেশীয় বিন্ব ও অন্গবিশ্দ 

মত্প্যরাজ বিরাটকে শর সমূহে বিদ্ধ করিতে খ্রাবৃত্ত হইলেন। মৎস্য' ও 
কৈকেয়গশের সংগ্রাম দেবার যুদ্ধের ন্যায় অতি ভয়ানক হইয়] উঠিল। 

নকুলতনয় শতানীক শরসনৃহ বর্ষণ পূর্বক দ্রোণাভিসুখে গমন করিতে" 

ছিলেন, এমন সময় সভাপতি ভূতকন্্ী তাহারে নিবারিত' করিলেন । 
তত্কালে নকুলনন্দন অতিশয় রোষভরে তিন স্থশাণিত ভল্পদ্বার ভূত- 
কন্্ার বাহুযুগল এবং মস্তক ছেদন করিয়। ফেলিলেন। মহাবীর বিবিং- 
শতি আচার্ষ্যাভিমুখে ধাবমান বলবিক্রমশালী সুতসোমকে নিবারণ 
করিলেন। তখন স্ুতসোম ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অজিন্গগ শরনিকরে স্বীয় 
পিতৃধ্য বিবিংশতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন) মহাবীর ভীমরথ স্ুশা- 

ণিত লৌহময় শরসমূহ বর্ষণপূর্র্বক শান্ব « তাহার সারথি এবং অশ্বগণকে 
বিনষ্ট করিলেন । মহারথ চিত্রসেনের পুত্র ময়ূর সদৃশ অশ্বযোজিত রথে 
আরোহণ পুব্বক রণস্কলে ধাবমান মহাবীর শ্রুতকন্খ্নীকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন । হে রাজন্! আপনার পৌত্রগণ শ্ব শ্ব পিতৃকুলের নাম- 
রক্ষার্থ পরস্পর নিধনবাসনায় তুমুল সমর করিতে আরম্ভ করিল। সিংহ 
পুজ্ছধ্বজ মহাবীর অশ্বখাম। পিতৃনাম রক্ষার্থ বহুবিধ শরবর্ষণ করিয়' প্রত্ি- 
বিন্ধ্কে নিবারিত করিলে, মহাবাহু প্রতিবিস্ধা ক্রোধভরে তীহাপ্ে 

শরাবদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দ্রৌপদীনন্দনগণ ক্ষেত্রে বীজ- 

বপনকারী কৃষকের ন্যায় অশ্বখামার প্রতি বহুশর নিক্ষেপ করিতে 'আরপ্ত 

করিলেন। অঙ্ুননন্দন মহাধাহছ  শ্রুতকীন্তি *ুদ্ধার্থ আচার্যযাভিমুখে 
ধাবমান হইলে, ছুংশান্দননন্দন তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন 



৬ মহাভারত 

অজ্জুনতুল্য বলবিক্রমশালী শ্রুতকীর্ডি স্থশাণিত তিন ভল্লঘারা হংশাসন- 
তনয়ের শরাসন, ধবজ ও সারথির মস্তক ছেদন পূর্বক ভ্রোণাভিমুখে 
গমন করিলেন। হছে ব্াঁজন্! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ধাহাকে প্রধান 
বীর বলিয়া গণ্য করে, মহাবাহু লক্ষণ সেই পটচ্চরহস্তারে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন । পটচ্চরনিহস্তা রোষপরবশ হইয়! লক্ষণের শনবাসন 
ও ধ্বজ ছেদন পূর্বক তাহার প্রর্জি শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করি- 

লেন। মহাপ্রাজ্ঞ যুব! বিকর্ণ সমরাঙ্গনে ধাবমান যজ্ঞসেননন্দন শিখগ্ডাকে 

নিবারিত করিলে, তিনি বিকর্ণের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । মহাবাছ 

বিকর্ণ অনায়াসে শিখণ্ডিপরিতাক্ত শরসমস্ত নিরাকৃত করিলেন। মহাবীর 

উত্তমৌজ|! আচার্যের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবাছু অঙ্গদ শরনিকর 

পরিত্যাগপূর্বক তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এ উভয় বীরের 
সমর ক্রমে ক্রমে ঘোরতর হুইয়| উঠিল। তাহ! দর্শন করিয়া সমস্ত সৈন্য- 
গণের আহলাদের সীম। রহিল না। 

মহাবীর ছুর্দখ প্রোণাভিমুখে ধাবমান মহাঁরথ পুরজিৎকে বৎসদস্ত- 

স্বার! নিবাগ্িত করিলেন) মহাবীর পুরজিৎ রোষভরে ছুম্মখের ত্রদ্বয়ের 
যধ্যে নারাচ নিক্ষেপ করিলে দুর্মখের মুখমণ্ডল স্থনাল পক্কজের ন্যায় 

পরিশোতিত হইল। মহারথ কর্ণ আচার্যাঁভিমুখে ধাবমান লোহিত- 

ধবক্ষ কৈকেয়দেশীয় পঞ্চভ্রাঙ্তাকে শরবর্ষণ দ্বারা নিবারণ করিলেন । 

ভাহার। কর্ণের বাণাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া! তাহার প্রতি শরবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। কর্ণও তাহাদিগকে বারংবার শরনিকরে সমা- 

চ্ছাদদিত করিলেন । এইরূপে কর্ণ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা পরস্পরের 

শরনিকরে পরস্পর অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত অদৃশ্য হইলেন। হ্থে 

রাজন! আপনার তিন পুত্র ছুর্জয়, জয় ও বিজন, নীল, কাশ্য ও জয়ৎ- 
মেন এই তিন বীরকে নিবারণ করিলেন। যেরূপ সিংহ, ব্যাপ্ত ও তর- 

ক্ষুর সহিত ভরুক, মহিষ ও বৃষভের সংগ্রাম হয়, সেই ক্ধপ আপনার তিন 
পুত্রের সহিত এঁ বীরত্রয়ের তুমুল যুদ্ধ অবলোকন করিয়া দর্শকগণের 
আনন্দের পরিদীম1 রহিল না। ক্ষেমধূর্তি ও বৃহস্ত এই ভ্রাতৃদ্বয় আঁচর্ধ্যাভি- 
মুখে ধাবমান সাত্বতকে স্ৃতীক্ষ শর সমূহে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। 

যেমন মহারণো সিংহের সহিত মত্ত মাতঙ্গম্বয়ের যুদ্ধ হুইয়। থাঁকে, সেই- 
রূপ সান্বতৈর সহিভ এ ভ্রাতৃদ্বপ্নের অত্যন্ত সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
চেদিরাজ ক্রোধতয়ে অসংখ্য শরবর্ষণ দ্বারা সমরাভিনন্ী অশ্বষ্ঠরাজকে 
তআোশের অন্িযুখ কইতে নিবারপ করিলেন। তৎ্কালে মহারাজ অ্বষ্ঠ 



ভ্রোণ পর্ব । ১, 

অস্থিভেদিনী শলাক। দ্বার চেদিরাজকে বিদ্ধ করিলে, চেদিরাজ সেই 

নিদারুণ শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ 

পূর্বক রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন । শারদ্ধত কপ ক্ষুত্রক সমু- 

দায় দ্বারা ক্রোধাভিভূত বাদ্ধক্ষেমিকে নিবারিত করিলেন। হে রাজন্! 

চিঅযোবী সমরমদমভ কূপ ও বাদ্ধক্ষেমিকে যে সমস্ত ব্যক্তি দেখিতে 

ছিল, তাহার! সকলেই সমরাসক্তচিত্ত ও অনন্যমতি হইয়। কাধ্যাত্তর- 

বিমুঢ় হইয়া উঠিল। মহারথ সোমদত্ত আচার্য্যের যশোবর্ধনপূর্ব্বক 
মহারাজ যণিমানকে নিবারণ করত ঝার্টিতি তাহার শরাসন, ধবজ, পতাকা, 

ছত্র ও সারথিকে রথ হইতে ভূঙলশায়ী করিলেন। তশতকালে অরিন্দম 
যুপকেতু মণিমান্ সত্বরে রথ হইতে লম্ প্রদান পূর্বক খড়গাঘাতে সোম- 
দত্তের রথ, অশ্ব, ধবজ ও সারখিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎক্ষ- 

পাত স্বীর রখে আরোহণ পুর্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়। শ্বয়ং জশ্থচালন 

করত পাগুবীয় পেনাগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন |, দেবরাজ 

যেরূপ অস্থরগণের বধ সাধনার্থ ধাবমান হইয়াছিলেন, সেইরূপ বৃষসেন 
পাও্যকে শরবর্ষণদ্বারা নিবারণ করিলেন । 

মহাবীর ঘটোত্কচ গদ1, পরিঘ, খজী, পর়িশ, আয়োধন, পরব, মুষল, 
মুদগর, চক্র, ভিন্দিপাল, পরশু, পাংশু, বায়ু, অগ্নি, সলিল, ভম্ম, লোস্টর, ভৃণ 

ও বৃক্ষ সকল দ্বারা সৈন্যগণকে ক্ষগ্ন, ভগ্ন, বিনষ্ট, বিদ্রাবিত, বিক্ষিপ্ত ও 

ভীত করিয়া দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন রাক্ষসপ্রধান 
অলঘুষ ক্রোধভরে বহুবিধ অক্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ ও বহুবিধ যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়] 

হিডিস্বাতনয়কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বে সম্বর ও দেৰ- 

রান্জের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে সেই রাক্ষস্বয়ের সেই রূপ ভীষণ 
সংগ্রাম হইতে লাগিল । 

হে রাজন! এই প্রকারে শত শত রখী, গ্দারোহী, অশ্বারোহী ও 

পদাতিগণ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরস্ত করিল। ভ্রোণাচার্য্যের বধের 

নিমিত্ত তৎকালে যেন্ধপ সংগ্রাম হইয়াছিল, সেরূপ সংগ্রাম পূর্বে আর 
কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তখন চতুর্দিকে কেবল বহুবিধ ঘোরতর 
আশ্চর্য্য সংগ্রাম দৃষ্টি হইতে লাগিল। 



$ । অহাভাঁরত | 

ষড়বিংশতিতম অধ্যাঁয়। ২৬। 
' ধৃতরাষ্টী কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই প্রকারে সৈন্যগণ রণভূষিতে 

গমন পূর্বক অংশক্রমে পরম্পরকে আক্রমণ করিলে, পাওব এবং আমার 

পক্ষীয় বীরগণ কি প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিল? মহাবীর ধনগ্ীয় সংশগ্ুক- 

গণকে কি প্রকারে আক্রমণ করিলেন? এবং সংশপগ্তকগণই বা কি 

প্রকার তাহার সহিত যুদ্ধ করিলেন ? সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! সেনাগণ 

এইন্পে সমরানক্র হইয়! অংশর্মে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে, আপনার 
ভনয় ছুর্যোধন স্বয়ং গজসৈন্য লইয়া মহাবীর ভীমসেন সমীপে গমন 

করিলেন । 

যেরূপ মাতঙ্ষ মাতঙ্গকে ও বুষ বৃষকে আক্রমণ করে, তন্ররপ রাজা 

দুর্ষেযাধন বৃকোদরকে আক্রমণ করিলে, সমরনিপুণ অসাধারণ বাহুবীর্য্য- 

শাল মহাবীরগণ রোষতরে গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়! অবিলম্বে 

মাতঙ্গগণন্ষে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। পর্বধতাকার কুগ্ুরগণ 

বৃুকোদরের নারাচাথাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মদক্ষরণ পূর্বক চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতে আরন্ত করিল। জলদজাল মাঁকতবেগে যেরূপ ছিন্নভিন্ন 

হয়, সেইরূপ কুঞ্জরসৈন্যগণ ভীমসেনের নিদারুণ প্রহারে শ্রেণীভঙ্গ ইয়া 
ধাবমান হইল। দিবাকর সমুদ্দিত হইয়া! যেরূপ অবনীমণগ্ডলে কিরণ- 
জাল বিস্তীর্ণ করেন, মহাবাহু বৃকোদর সেইরূপ কুঞ্জরগণের প্রতি শর- 

জাল বর্ষণ করিহে লাসিলেন। মাতঙ্গগণ বুকোঁদরের শরপ্রহারে ক্ষত 

বিশ্ষত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া দিনকরকিরণ সংশ্লিষ্ট গগনমগ্ডলস্থ 
পর্বতরাজির ন্যায় শোভা প্রাণ্ড হইল। 

রাজ। ছুর্যোধন এইরূপে বৃকোঁদরকে করিকুল বিনাশ করিতে 

দেখিরা ক্রোধভরে তাহার প্রতি শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ত 

কর্সিলেন। সেই সময় মহাবাহু তীমসেন ক্রোধরক্তাক্ষ হইয়া অবিলম্বে 
ছুর্যে্াধনকে বিনাশ করিবার অভিলাষে তাহার কলেবরে স্থশাণিত 

সারক সমূহ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহাবীর হূর্যোধন ভীমশরে ক্ষত 

বিক্ষতাঙ্গ হয়! ক্রোধাঝিষ্টচিত্তে তাহার প্রতি মার্ভগু কিরণ সদৃশ নারাচ 
নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবাহু বৃকোদর ত্বরা্বিত হইয়। ছুই ভল্লে 

ছুর্যোধনের ধ্বজস্থিত মপিমর রত্বথচিত নাগ ও তাহার করস্থ শরাসন 

ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

তখন ম্নেচ্ছ অঙ্গরাজ 'ছুধ্যোধনকে ভীমকর্তক নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়। 

পদ্দারোহৃণ পৃর্বক তাহার লপীপে ধাবমান হইলেন । মহাবীর বৃকোদর 
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অঙ্গাধিপতির হৃস্তিকে মেঘের ন্যায় গর্জন কর ত আগমন করিতে দেখিয়া 

তাহার কুস্তাস্তরে শাণিত নারাচ পরিত্যাগ ধরিলেন। তখন ভীমপন্বি- 
ত্যক্ত সেই নিদারুণ নারাচ মাতঙ্গের-কলেবর ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট 

হইল। মাতঙ্গ বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। হস 
পর্িত হইলেই অঙ্গাধিপতি ধরাতলে পতিত হুইতেছিলেন, ইত্যবসরে লঘু- 
হস্ত ভীমসেন ভল্দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়৷ ফেলিলেন । মহাবীর 
অঙ্গাধিপতি বিনষ্ট হইলে টসম্যগণ চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 
অশ্ব, গজ ও রথিগণ সমন্ত্রমে ইতস্তত ধাবমান হইয়া অসংখ্য পদাতির প্রাপ- 
নাশ করিতে আরন্ত করিল। 

সৈন্যগণ এইরূপে সমরে ভগ্ন হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে 
প্রবৃত্তহইলে, প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ব কুঞ্জর লইয়া বৃকোদরের প্রতি 
বেগপহকাঁরে গমন করিলেন । ক্রোধব্াবৃত্তাক্ষ সেই করিরাজ চরণ- 

দ্বয় উৎক্ষিপ্ত ও শুগ সংহত করিয়া! ভীমকে দগ্ধ করত তন তাহার নিকট 

গমনপূর্বক এককালে রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিরা ফেলিল। মহাবীর 
বুকোদর অঞ্জলিকাবেধবিদা। বিদিত ছিলেন, এই জন্য পলায়ন ন। করিয়! 
পাদচারে ধাবমান হইয়] সেই গজরাজের কলেবরে বিলীন হইলেন। এই- 
রূপে বৃুকোদর করিবরের গাত্রমধ্যে অবস্থানপুর্ধবক করদ্বারা তাহারে 

প্রহার করিতে লাগিলেন। গজরান্গ বুকোদরের দারুণ আঘাতে কুলাল- 

চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ কারল। তৎ্কাঁলে অধুত ম্দমত্ত মাত- 

ক্মদূশ বিক্রমশালী ভীমসেন মাতঙ্গের গাত্র হইতে বহির্গত হইয়1 তাহার 
অউমুখীন হইলেন । নাগরাজ অবসর পাইয়া শুওুদ্বার। ভীমের গ্রীবা 
আক্রমণ ও জান্রদ্বার| তাহাকে নিপাতন করিয়। তাহার প্রাণ নাশ করিতে 

উদ্যত হইলে, ভীমসেন সত্বরে গজরাজের করবেষ্টন মোচন করিয়! পুন- 

রায় তাহার কলেবরে প্রবেশপূর্বক স্বপক্ষ মাতঙ্গের আগমন প্রতীক্ষায় 

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে পুনর্ববার তাহার গাত্র হইতে 

ৰহির্গত হইয়া অতিবে গসহকারে গমন করিলেন। এ দিকে সমস্ত সৈন্যগণ, 
“হা ধিকৃ! বৃকোদর মাতঙ্গ কর্তৃক নিহত হইলেন”, বলিয়া ঘোরতর চীৎ- 

কার করিতে আরস্তভ করিল। পাঁওবসৈন্যগণ মাতঙের তয়ে ভীত হুইয়! 
ভীমসেনের সন্গিধানে ধাবমান হইল। 

এদিকে রাজ! যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে নিহত জ্ঞান করিয়! ধৃষ্টছ্ন্র সম" 

ব্াযাহারে ভগদত্ের অভিমুখে সমাগত হইয়া, শুসংখ্য রৎদ্বার। তাহারে 
পরিবেষ্টন পূর্বক সহন্ম নহত্র সুতীক্ষ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহা- 
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কথ ভগদত অক্কুশ দ্বার] বিপক্ষনিক্ষিণ্ড শর সমুহ নিবারণ পূর্বক গ্ধ ঘার] 
পাওব ও পাঞ্চালসৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন । আমর! বৃদ্ধ ভগদতকে 

সমরাঙ্গনে অসস্কচিতভাবে মাতঙ্গ চালন করিতে দেখিয়া বিশ্ময়াপন্ন হই- 
লাম। দেই সময় মহারাজ দশার্ণাধিপতি বক্রগামী মহাবেগশালী ম্- 
শ্রাবী মাতঙ্গ লইয়। ভগদত্তের প্রতি অতিবেগে গমন করিলেন । পূর্ববালে 

ষেমন সবৃক্ষ পর্বতদ্বয়ের সংগ্রাম হইত, এক্ষণে এ বীরদ্বয়ের মাতঙ্গদ্বয় 
ষেইরূপ সংগ্রাম করিতে লাগিল। ভগদত্তের গজ অতিবেগে অপাবৃত্ত 
হইয়। দশার্ণাধিপতির কুঞ্জরের পার্থ ভেদ পূর্বক তাহারে সংহার করিল। 
এই অবসরে মহাবীর ভগদত্ত দ্িবাকরকরসঙ্কাশ সপ্ত তোমরে স্বীয় শক্র 

দ্বশার্ণীধিপতিকে মাতর্সের উপরেই বিনষ্ট করিলেন । 

সেই সময় ধর্্মরাজ বুধিষ্ঠির অসংখ্য রথসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া ভগদত্তকে 

চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিলে কুগ্জরস্থ মহাবার ভগদত্ত রথিগণ কর্তৃক পরি- 

বেষ্টিত হইয়া! শৈলোপরি অরণ্যমধ্যস্থিত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভ! 

প্রান্ত হইলেন। চতুর্দিকে রথিগণ মওলাকারে অবস্থান পুর্বক তাহার 
প্রতি অজন্ম শরবর্ষণ করিলে, তিনি মাতঙ্গের সহিত নির্ভয়চিত্তে তাহা দি- 

গের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । অনন্তর রণছ্ন্মদ প্রাগজ্যোতি- 

'ষেখ্বর ভগদত্ত সাত্যকির রথসমীপে সেই মহামাতঙ্গ প্রেরণ করিলেন । গজ- 
রাত সাত্যকির রথ গ্রহণ পূর্বক বেগে নিক্ষেপ করিলেই সাত্যকি লম্ষ 
গ্রদান করত রথ হইতে ভূত্তলে পতিত হুইয়। পলায়ন করিতে লাগিলেন । 
তাহার সারথিও বৃহৎ্সিক্ধদেশীয় হয়গণকে পরিত্যাগ করিয়। তাহার অন্ু- 

গাধী হইলেন। এ সময়ে করিৰর রথমগুল হইতে নিক্রান্ত হইয়! 
ছুপতিগণকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নরপতিগণ এ দ্রুতগামী কুঞ্জর 
কর্তৃক শঙ্কাকুলিত হুইয়৷ তাহারে শত শত বলিয়া বোধ করিতে 
লাগিলেন । 

গজারোহী মহাবীর ভগত্ত এইকপে পাগব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে 
বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার! সমরে ভগ্ন হইয়। পলায়ন করিতে 
লাগিল। ততৎকানে গদ্ ও অশ্বগণের ঘোরতর শব্দ সমুখিত হইল। 
সেই সময় মহাবীর ভীমসেন পুনরায় .ভগদত্তের সম্মুখীন হইলে, তদীয় 
মাতঙ্গ শুগুনিক্ষিপ্ত সলিল দ্বার! ভীমসেনের বাহনগণকে সন্ত্রাসিত করিতে 

লাগিল। বাহনগণ মহাবাহু ভীমকে গ্রহণ পূর্বক প্রস্থান করিল । 
সেই স্ময় ক্কতীর পুত্র, রুচিপর্ববা রথারোহণ পূর্বক শরজাল নিক্ষেপ 

করত সাক্ষাৎ কালাস্তকের ন্যায় বৃকোদরের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । 
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পর্বভরাজ হুবর্চা আনতপর্ শরনিকরে তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ 

কত্সিলেন। মহাবীর রুচিপর্! মরে নিহত হইলে, মহাবীর অভিমন্থা, 

ভ্রৌপদীতনক্গণ, চেকিতান, বৃষ্টকেতু ও [যুযুত্থ হস্তীকে বিনষ্ট করিবার 
অভিলাষে তীষণধ্বনি করত বাঁিধারার ন্যায় শরসমূহ পরিভ্যাগ পুর্ব্বক 

তাহারে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তখন রণনিপুণ মহাবীর ভগদত্ 

পাফি? অন্ধুশ ও অন্ুষ্ঠদ্বারা হস্তীকে সঞ্চালিত করিলেন । গজরাজ 
প্রাগ জ্যোতিষেশ্বর কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া করপ্রসারণ পূর্বক কর্ণ শু 
নয়ন স্তব্ধ করিয্ন। অতিবেগে গমন করত যুযুৎস্থর বাহনগণকে আক্রমণ 

ও সারথিকে বিনষ্ট করিল। মহাবীর যুযুতস্ু ত্বরান্বিত হইয়া রথ হইতে 

পলায়ন করিলেন তৎকালে পাগুবপক্ষীয় বীরগণ অতিভয়ঙ্কর নিনাদ 

করিয়া শরসমূহে সত্বরে করিবরকে বিদ্ধ করিতে লাঁগিলেন। তখন 

আপনার পু্লগণ সসম্রমে অভিমন্ার বথাভিমুখে অতিবেগে গমন 
করিলেন । 

হেরাজন্। সেই সময় মহাবীর ভগদত্ব কুপ্তরপূ্ঠ হইতে শত্রগণের 
প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থতকর আদিত্যের ন্যায় শোভ। 

প্রাপ্ত হইলেন। তখন অভিমন্থা দ্বাদশ, যুযুৎস্ দশ ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র 

এবং ধৃষ্টকেতু তিন তিন শরে ভগদত্তের কুপ্তরকে বিদ্ধ করিলেন। গজ- 
রাজ বীরগণ কর্তৃক অতি যত্বসহকারে শরবিদ্ধ হইয়া দিবাকর কিরণ- 
সংশিষ্ট জলধরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর নিয়স্তা কৃ 
চালিত হইয়া শ্বীয় সব্যাপসব্যস্থিত সৈন্যগণকে ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে 

লাগিল। গোপাল অরণ্যমধ্যে দণ্ডাঘাতে যেক্ধপ পশ্ুগণকে তাড়না করে, 

সেইরূপ মহাবীর তগদত্ত পাগুব সৈন্যগণকে বারংবার তাঁড়িত করিতে 

আরস্ত করিলেন। ততৎকালে পাওবসৈন্যগণ শ্যেনকর্তুক আক্রান্ত বায়স- 
গণের ন্যায় চীৎকার করিয়। মহাবেগে পলায়ন করেতে লাগিল। 

হে মহারাজ! এ সহয় ভগদত্বের মহামাতঙ্গ অকুশাহত হইয়! 
সপক্ষ অচলের ন্যায় অতিবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। বণিকৃ্গণ 
আপনাদের উভয় পার্খে সাগরতরন্ম সদর্শন করিয়া যেন্প শঙ্কিত হয়, 
মেইরূপ বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণ এ করিৰরকে অবলোকন করিয়া শঙ্কা 
কুলিত হইয়। উঠিল। মহাভয়ে পলায়মান হস্তী, অশ্ব, রথ ও পার্থিব, 
গণের কোলাহুলে ভূমণ্ডল, গগনমওল, ও সমস্ত দিশ্বুগুল পরিপূর্ণ হইল। 
যেমন পূর্বকালে দানবাধিপতি বিরেচন সুরক্ষিত সুরুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইঘ়াছিলেন, সেইকপ মহাবীর ভগদত্ত গজরা লইয়া ৰিপক্ষসেনাগণেক- 



এ মহাভারত । 

মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পার্থিব ধূলিজাল বাধুবেগে আকাশ মগুলে সু 
খিত হইয়া! সৈন্যগণকে সযাচ্ছন্ন করিলেন। তত্রতা মানবগণ সেই ক 
কুঞ্জরকে চতুর্দিকে ধাবমান অসংখ্য মাতঙ্গ ৰলিয়। জ্ঞান করিতে লাগিল? 

সগ্ডবিংশতিতম অধ্যায় । ২৭। 

হে রাজন! আপনি আমাকে ধনঞ্জয়ের রণনিপুণতার বৃত্তাস্ত 

জিজ্ঞাস করিয়াছেন, অত্তএব মহাবীর অজ্ঞুন যে সমস্ত কার্ধ্য করিয়াছেন, 
শ্রবণ করুন-মহাবাছ ভগদত্ত সমরাঙ্গনে অতি ভীষণ কার্য করিতে 
প্রহৃত্ত হইলে, মহারথ অর্জুন সমুদ্ধত ধুলিজাল সদর্শন ও সৈন্যগণের 
কোলাহল শ্রবণ করিয়! বাস্থদেবকে কহিলেন, হে কেশব! মহাবীর 
ভগদত্ত কুগ্তর লইয়! সত্বরে নিঙ্রান্ত হওয়াতেই এই তয়ঙ্কর নিনাদ উত্খিত 
হইতেছে। মহারাজ তগদত্ত কুঞ্জযান বিশারদ ও ইন্দ্রসৃশ ; উনি 
অবনীমণ্ডলে কুঞ্জরযোধীদিগের প্রধান; উহার মাতঙ্গের প্রতিমাতঙ্গ 
নাই। এ কুঞ্জর কৃতবন্খী, জিতরুম, অস্ত্রাধাত ও অধ্িষ্পর্শ সহিষুঃ। 

অস্ত্রাধাতে উহাকে বিনাশ কর! ছুঃসাধ্য। আজি এ মাতঙ্গ একাকীই 

সমস্ত পাওবসৈন্য সংহার করিবে । আমরা ছুই জন ভিন্ন আর কেহই 

উহাঁরে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব ত্বরায় ভগদত্তের ; 
অভিমুখে গমন কর । আমি অদ্য গজবলে দর্পিত বয়ঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত 

ভগদত্তকে ইন্ত্রপুরে আতিথ্য গ্রহণ করাইব। মহাত্মা বাস্থদেব ধনগয়ের 

বাক্যান্ছসারে ভগদতাভিমুখে রথ সঞ্চালিত করিতে আরম্ভ করিলেন। 

মহাবীর অর্জুন ভগদত্তের সহিত যুদ্ধ;ঢকরিবার মানসে তাহার অভি 
মুখে ধাবমান হইক্সাছেন, এমন সময় ত্রিগর্ভদেশীয় দশসহত্র ও কৃষ্ণের 

পুর্বানুচর চারি সহম্্র %মহারথ,[এই ,চতুর্দশ সহঙ্র সংশগ্ুক তাহাকে 

যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। এদিকে ভগদত্ত সেনাগণকে বিনষ্ট 

করিতেছে, ওদিকে সংশগ্ুকগণ সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতেছে; এই 

উভয় সঙ্কট (উপস্থিত হওয়াতে মহাবীর ' অঙ্ছুনের চিত্ত দোলার ন্যায় 

উভয় দ্রিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কি করি, এই স্থল হইতে প্রতি 

বৃত্ত হই কিনা ধর্শরাজের].সমীপে গমন করি, মহাবীর অর্জুন এইরূপ 

চিম্তায় সাতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন। পরিশেষে বহক্ষণ চিন্তা করিয়া, 

একাকী বহু সহত্র-সংশগুকগ্রণকে 'ৰিণাঁশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহা* 



দ্রোপ পর্ব । ৬৯ 

দের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । মহাবীর হুর্যোধন গু কর্ণ ধন- 

প্রয়ের বধসাধনার্থ ছুই দিকে যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন । বহাবীর 
অঞ্ঞুন সংশপ্তক বধে ক্ৃতনিশ্চয় হইয়া তাহাদের সে আশ! নিক্ষল 

করিলেন। 

শতৎকালে মহাবীর সংশপ্তকগণ ধনঞ্রয়ের প্রতি সহন্র পহশ্র মতপর্যা 

শরবর্ষণ করিতে লাগিল | তাহাদিগের শরনিকরে চতুর্দিক সমাচ্ছাঙ্ছিত 
হইলে, ধনঞ্য়, বান্ুদেব, অশ্বগণ ও রথ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল ন1। 
বাসুদেব সংশপগ্তকগণের পরাক্রষ সন্দর্শন করিয়! বিমুপ্ধ ও হর্পাক্ত কলেবর 

হইলে ধনগ্রয় ব্রহ্ধান্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক সংশগ্ুকগণকে প্রায় বিনষ্ট কন্সি- 
লেন। শত শত শর, শরাসন ও জ্যাসনাথ হস্ত এবং শত শত ফেতু। 

অশ্ব, সারথি ও রখিগণ ছিন্ন কলেবর হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইসে 

লাগিল। বৃক্ষ, পর্ধত ও জলধরসদূশ কলেবর, সুসজ্জিত, আরোহী 

শুন্য, প্রকাঁও গ্রকাও কুগ্তরগণ পার্থশরে বিনষ্ট হইফ্] ভূতলশায়ী হুইল। 

গনগ্য়ের শরনিকরে আরোহীর সহিত মাতঙ্গগণ ছিন্নকুথ, ছিন্ন আগরণ 

ও গতাস্থ হইয়] ধরাশয্যাক্ শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণের 
খি, প্রান, অসি, মুদগর ও পরশু সকল ভল্লাঘাতে ছিন্ন হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল । ৰালাদিত্য অশ্বুজ ও চন্ত্রসদূশ নরমস্তক সহস্ত 
পার্থশরে ছিন্ন হইয়। ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল । 

মহাৰীর অঙ্জুন ক্রুদ্ধ হইরা এইরূপে শক্রসংহারে প্রবৃত্ত হইলে, সৈন্য- 
গণ প্রাণনাশক শরসমুহে সাতিশয় সন্তাপিত হইয়া উঠিল। বহাবীর 
অর্জুনকে কমলবনদলনকারী মাতঙ্গের ন্যায় সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়! 

সকলেই তাহারে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক প্রশংসা করিতে লাগিল। মহা" 

মতি বাসুদেব ধনঞ্জয়কে ইন্দ্রের ন্যায় কম্ম করিতে দেখিয়া! সাতিশয় 

বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে ধনগয়! অদ্য তুমি 

সমরাঙ্গনে যেক্ধপ কার্য করিলে, জ্ঞান হয়, তাহ! ইন্দ্র, যম ও কুবেরেরও 
ছুক্ধর। তুমি এককালে শত শত ও সহন্র সহত্র মহাবীর সংশগুকগণকে 

নিহত করিয়াছ। 

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় বহুসংখ্যক সংশপ্তককে বিনষ্ট করিয় বাস; 
দেবকে ভগদত্তাতিমুখে রথ সধালন করিতে আদেশ করিলেন। 

সি সি চি উরি 

শী 



প্ মহাভারত | 

অফ্টাবিংশতিতম অধ্যায়। ২৮ 
হে রাজন! মহামতি বাসুদেব ধনঞয়ের অভিপ্রায়াহুসারে কাঞ্চন" 

ভূষণে পরিশোভিত বায়বেগগামী তুরঙ্গগণকে ফ্রোণাচার্ষ্যের সৈন্যা ভিমুখে 
সথশালন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ অর্জুন দ্রোণশরাভিহত স্বীয় 
্রাভূগণের সাহাব্যার্থ গমন করিতে লাগিলেন । সেই সময় মহ।বীর 

সথশন্দী ভ্রাভীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরার্থ তাহার জন্গগামী হইলেন। 
তৎকালে মহাবীর অজ্ঞন বাসদেবকে কহিলেন, ছে অরিন্দম ! এ দেখ, 

স্ুশদ্্! ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া! সংগ্রামার্থ আমাকে আহ্বান করিতেছে 
এবং উত্তরদিকে সৈন্যগণ আচাধ্যশরে বিদীর্ণ হইতেছে । সংশগুকগণ 

এইদ্রপে আমার চিত্তকে দোলায়মান করিয়াছে । এক্ষণে উহাদিগকে 

₹হার করি কিন্বা দ্রোণশরার্দিত স্বীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করি, এই উভ- 

য়ের মধ্যে কি কর্তব্য বিবেচন! পূর্বক আমাকে বল। 
মহামতি কেশব ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়! ত্রিগর্তাধিপতি সুশর্মার 

অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রণছুর্ধদ অর্জুন 

সপ্তশরে স্থশশ্মীকে বিদ্ধ করিয়া! ছুই ক্ষুরপ্রস্থার তাহার শরাসন ও ধ্বজ 
ছেদন পূর্বক ছয় শরে তাহার অশ্থগণ ও সারথির সহিত ভ্রাতৃগণকে কতা- 

স্তভষনে প্রেরণ করিলেন। তদর্শনে মহাবীর সথশঙ্মী ক্রোধে নিভাস্ত 

অধীর হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি অতি ভয়ানক সর্পাকার লৌহময় শক্তি এবং 

৫কেশবের পতি তোমর পরিত্যাগ করিলেন । মহাবীর অঞ্ুন তিন শরে 

তাহার শক্তি ও তোমর ছেদন করত শরসমূহে তাহাকে বিমোহিত করিয়া 
শরজাল বর্ষণ পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন । কৌরবসৈন্যগণ তাহাকে 

কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। 

মহারথ ধনঞ্জয় শরনিকরে মহাবীরগণকে বিনষ্ট করিয়] কক্ষরাশিদ হন- 

কারী হুতাশনের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন ॥ ধৈন্যগণ অর্জুনের অন- 
লম্পর্শ সদৃশ দারুণ বেগ সহ্য করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়! উঠিল। মহা- 
বীর অর্জুন শর সমূহে সৈন্যগণকে এইন্ধপে বিমর্দিত করিয় গরুড়ের ন্যায় 
অতি ৰেগসহকারে ভগদত্তের অভিমুখে গমন করিলেন । 'তখন রপবিজয়ী 

ধনপ্জয় হদ্ণতদেবী হুরাত্মা! ছূর্ষ্যোধনের অপরাধজনিত ক্ষত্রিয় সংহার জন্য 

পাগুবগণের ক্ষেমঙ্কর, অরিগণের অশ্রবর্ধন গাশীব শরাসন গ্রহণ করিয়া" 

ছিলেন। কৌরবসৈন্যগণ পার্থশরে বিদ্রাবিত হইয়া শৈলসংপ্লি্ট নৌকার 
ন্যায় বিপন্ন হ্ইস্ত লাগিল । 

সেই লময় কুক্সমতি দশ সহশ্র কৌরবসৈন্য জয় ও পরাজয়ে দৃঢ়নিশ্চয় 
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রিয়া অক্ষুব্ধভাঁবে ধনঞ্রয়কে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। নর্কতার" 

হধনঞ্য় মাতঙ্গের কমলবন প্রবেশের ন্যায় সেই সৈনামধ্যে আবিউ 

ইয়া! তাহাদিগকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ পার্থ 

শরে গ্রমথিত হইলে মহারথ ভগদত্ত রোষাবিষ্টচিত্বে সেই হস্তীতে আরো" 
কূণ করিয়া অন্জুনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। নরশাদদিল ধনজয় রথদ্বার!| 

 শ্টাহারে আক্রমণ করিতে লাগিলেন । রথ ও নাগে তুমুল সংগ্রাম উপ- 
স্থিত হইল। মহাবীর ভগদত্ত ও অজ্ঞুন সুসজ্জিত গজ ও রথে আরোহণ 
পূর্বক সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ ভগদত্ত 

মেঘসন্গিভ মাতঙ্ষের উপর হইতে ইন্দ্রের ন্যায় অর্জনের প্রতি শরবর্ষণ 
'করিতে লাগিলেন। যুদ্ধববিশারদ ধনঞ্জয় শরজাল দ্বার! অর্ধপথে তাহার 

নিক্ষিপ্ত শরসমূহ নিবারিত করিয়। তাহার উপর বাপবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত 

হইলেন । মহাবীর প্রাগজ্যোতিষেশ্বর অনায়াসে ধনঞ্জয়ের শরসমূছ 

নিবারণ পুর্বক তাহারে ও কেশবকে বহুবিধ শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া 

তাহাদিগকে সংহার করিবার অভিলাষে হস্তী সঞ্চালন করিলেন। মহা" 
মতি বাস্্রদেৰ কালাস্তক যমের ন্যায় ভগদত্তের হস্তীকে আগমন করিতে 

দ্বেখিয়! সত্বরে দক্ষিণ পার্খন্থ হইলেন। মহাবীর অঙ্জুন এ সুযোগে & 
গজ ও তাহার আরোহী ভতগদত্তকে পশ্চাৎ হইতে সংহার কর্রিতে পান্সি- 

তেন, কিন্তু ধর্রকে স্মরণ করত তাহ! করিলেন না। ততকালে সেই গজ 
অসংখ্য হস্তী, রথ ও অশ্ের উপর আরোহণ পুর্রক সমুদায় বিনষ্ট করিতে 

লাগিল। ধনঞ্জয় তাহা? অবলোকন করিয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইশেন। 

পাক্কা 

উনত্রিংশভম অধ্যায় । ২৯। 
শখ 

ধৃতরাষ্্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অঙ্ছুন রোবাবিষ্ট হইয়া ভগ- 
দতের কি করিলেন এৰং তগদত্তই ব1 তাহার কি করিয়াছিলেন ৫ বথা- 
যথ ৰর্ণন কর। 

সপ্য় কহিলেন, হে রাজন! মহারথ ধনঞ্য় ও বাসুদেব ভগদঘ্ের 
নিকট গমন কৰিলে ভত্রত্য সমস্ত লোকই তাহাদিগকে কৃতাস্তদশন সনি 
হিভ ৰলিম্না অন্থমান করিতে লাখিলেন। মহাবীর ভগদভ গজবন্ধ 
হইতে কৃষ্ণ ও অক্জুনের উপর অনবরত শরনিক্ষেপ করিতে খরন্ত করি- 
লন, এবং শ্বীর কাম্মক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া সুবণপুঙথ শিলানিশিত 



সহ মহাভারত । 

ইফায়সবিনিশ্িত শরসসূহে দেবকীতনয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন? 
তগদত্ত পরিত্যক্ত অনলম্পর্শ শরসমূহ বান্ছদেবকে বিদ্ধ করিয়া তৃতলে 
প্রবেশ করিল । তৎকালে মহারথ ধনগ্রয় ভগদত্ের শরাসন ছেদ 
পূর্বক রথরক্ষককে সংহার করিয় যেন তাহার সহিত ক্রীড়া করতই যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। সমর বিশারদ ভগদত্ত ধনগ্তুয়ের উপর চতুর্দশ' অতি 
তীব্র তোমর নিক্ষেপ করিলে সব্যসাচী অর্জন তাহার পরিত্যক্ত প্রত্যেক 
তোমর তিন তিন খণ্ডে ছেদন পূর্বক স্ুৃতীক্ষ শরনিকরে তাহার 

হত্তীর বর্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহামাতঙ্গ ধনগ্তয়ের শর- 
জলে ছিদ্রবন্মী ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বারিধারাভিষিক্ত মেঘহীন 
শৈলরাজের ন্যায় শোভ। প্রাপ্ত হইল। তৎকালে মহারথ প্রাগজ্যোতি- 
যেশ্বর কেশবের প্রতি লৌহময় স্ুবর্ণদগুভূষিত শক্তি পরিত্যাগ 
করিলেন। রপবিশারদ অর্জুন তৎক্ষণাৎ এ শক্তি ছুই খণ্ডে ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। পরে তগদত্তের ছজর ও ধ্বজ ছেদন করিয়! দশ শরে ত্বাহাকে 

বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জুনের কক্কপত্রযুক্ত শাণিত শরনিকরে 

দৃড়তর বিদ্ধ হইয়! নিতান্ত রোদাবিষ্টচিত্তে তাহার মন্তকে অসংখ্য তোমর 
নিক্ষেপ করত উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগদত্তের 

শরসমূছে অর্জুনের কিরীট পরিবর্থিত হইল। মহাবীর অর্জুন এ পরিব- 
স্বিত কিরীট বথাস্থানে সন্সিবেশিত করিয়া তাহাকে কতিলেন, হে প্রাগ- 

জ্যোশিষেশ্বর ! এই সময় উত্তমরূপে সকলকে অবলোকন করিয়! লও। 

মহারথ ভগদত্র ধনঞ্জয়ের বাকো সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া অতি 

ভয়াবহ শরালন গ্রহণ করত তাহার ও বাসুদেবের প্রতি নিরস্তর শর বর্ষণ 

করিতে লাগিলেন। 

তৎকালে রণবিশারদ ধনঞ্জয় অতি ত্বরায় ভগদঘ্তের শরাসন ও তৃণীর 

ছেদন পূর্বক দ্বিপপ্রতি শরে তাহার সমুদায় মর্শস্থান বিদ্ধ করিলেন। 

মহাবীর তগদত্ত ধনঞ্জয়ের শরসমূহে নিশাস্ত বিমদ্দিত হইয়া রোষাবিষ্ট- 

চিত্তে বৈষ্ণবাঙ্কশ অস্ত্র মন্ত্পূত করিয়! ধনজয়ের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলে, 

মহাত্মা বাস্থদেব পার্কে আচ্ছাদন করিয়! স্বয়ং এ সর্বঘাতী বৈষ্বান্ত 
ধক্ষক্ছলে ধারণ করিণেন। এ অস্ত্র বাসুদেবের বক্ষগ্থালি বৈজয়স্তী 

স্বরূপে অবস্থিতি করিতে লাগ্সিল। তৎকালে মহাবীর অঙ্জছন সাতিশয় 

কি হইয়! কেশবকে কহিলেন, হে মধুস্থদন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া - 
ছিলে যে, যুদ্ধ করিকে না) কেবল আমার অশ্ব সংযমন করিবে । এক্ষণে 

কি নিঙ্গিত্ত সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে না। আমি ব্যসনাপন্ন বা অরাতি 



জোঁণ পর্ধব। গত" 

নিবাঁরণে বদি অশক্ত হইতাম, তাহা! হইলে তোমার যুদ্ধ কর! কর্তব্য 

হইত; আমি বর্তমানে তোমার যুদ্ধ করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। 

আমি যে শরাসন গ্রহণ করিয়। অসুর ও মানবগণ সমবেত সমর্ত লোক 

পরাজয় করিতে পারি, তাঁহছা তোমার অবিদিত নাই। | 

 *ভতখন মহাত্মা! বাস্থদেব ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পুর্বক কহিলেন, হে পার্থ! 

আমি তোমার নিকট গোপনীর পুরাবৃত্তব কছিতেছি, শ্রৰণ কর । আমি 

লোঁকের হিতপাধন ও পরিত্রাণের নিমিত্ত হ্বীয় মূর্তি চারি অংশে বিতক্ত 

করিয়াছি। প্র মূর্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে এক মুক্তি অবনীমণ্ডলে তপোনুষ্ঠান, 

দ্বিতীয় মূর্তি জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম অবলোকন, তৃতীয় মৃত্তি মর্ত্যলোক . 

আশ্রয় করিয়া মানব কার্ধা সাধন এবং চতুর্থ মূষ্তি শয়ন পুর্ব্বক সহস্র বর্ষ- 

ব্যাপী নিদ্রা্থুখ অনুভব করিতেছে । সহস্র বৎসরের পর এ চতুর্থ মুত্তি 

সমুখিত হইয়া বরার্থ ব্যক্তিদিগকে অত্যুত্তম বরপ্রদান করে। এীঁকালে 
মেদিনী আমার বরপ্রণানকাল অৰগত হইয়। শ্বীয় পুত্র নরকের জন্য 

আমর নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা শবণ কর। পৃথিবী 
কহিল, হে নারায়ণ! তোমার বরে মৎপুন্ নরক বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া 

দেব ও অস্থরগণের যেন অবধ্য হয়! আমি বলিলাম, হে বন্থুষ্ধরে ! এ 
বৈষ্ণবান্ত্র নরকের রক্ষার জন্য অমোঘ হউক; ইচ্কার প্রভাবে নরককে 

কেহই সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার পুত্র এই অস্ত্র কর্তৃক 

পাঁররক্ষিত হইয়া নর্ধলোকের ছুরাধর্ষ ও পরবল মর্দনক্ষম হুইৰে। ব্থু- 

বরা আমার নিকট এইরূপে কৃতকার্য হইয়। তথাম্ব বলিয়। গমন করি- 
লেন। তদবধি নরকাম্থরও ঘতি দুদ্ধর্ষ হইয়। উঠিল। মহাবীর প্রাগ- 

জ্যোতিষেশ্বর নরকের নিকট হইতে সেই অন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ত্রিলোক- 
মধ্যে ইন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি কেহই এ অস্ত্রের অবধ্য নন; এই জন্য আমি 
শ্বীর প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিয়] শ্বয়ং এ অস্ত্রের বেগ ধারণ করিলাম । দেখ- 
ছ্বেবী মহাহুর  গদত্ত এক্ষণে সেই বৈষ্ণবান্ত্র বিহীন হইয়াছেন; অতএৰ 
আমি লোকের হিতার্থ যেন্ষপ নরকান্রকে সংহার করিয়াছিলাম, সেইরূপ . 
তুমি এঁ দুধর্ষ শত্রকে বিন& কর। 

মহাৰীর অজ্জুন কেশব কর্তুক এই রূপ অভিহিত হইয়1 সহসা তগদ- 
তের প্রতি শাণিত শরসমূহ বর্ষণ পূর্বক অন স্ত্রাস্ত চিত্তে ভগদণ্ডের হুয্ীর 
কুষ্তাস্ত মে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তুজঙ্গ যেরূপ বল্মীকহধ্যে প্রবেশ. 
করে, অর্জুননিক্ষি্ত বজসদূশ এ নারাচ করিকুভমুধ্যে প্রবেশ কররিল। 
ভখদত্ত এ হত্ডীরে বারঙ্ষণর চলত করিতে লাগিলেন; বিন্ত মেয়প দৰি- 



পি মহাভারত। 

'প্রের ভার্ধ্যা পতিবাক্যে কর্ণপাত করে না, তদ্রুপ, গজরাজ ভগমত্ের 

বাক্যে কর্ণপাত করিল না । কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই করিবর স্তব্ধগাজ ও দশন 
স্বারা ধরাতলগত হইব আর্তন্বরে চীৎকার পূর্বক প্রাণত্যাগ করিল। 

দেই সময় মহাবীর ধনঞজয় অর্ধচজ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় ভেদ করি- 
লেন। মহাবীর ভগদত্ব ধনঞ্জয়ের বাণাঘাতে ভিন্নহদয় হইয়া! শর ও শগা- 
সন পরিত্যাগ পূর্বক মানঘলীল! সম্ধবরণ করিলেন। সস্তাড়িত পদ্মনাল 
হইতে যেরূপ পত্র নিপতিত হয়, সেইরূপ ভগদন্তের মস্তক হইতে মহর্য 
বস্ত্র ভূতলে পতিত লইল। স্থকুন্মমিত কর্ণিকার তরু যেন্ধূপ মারুতাহত 

হইয়া! পর্ধতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, সেইরূপ হেমমালামণ্ডিত ভগদস্ত 

স্বর্ণ ভূষণে সুশোভিত হস্তী হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তৎকালে 
মহধরথ অর্জুন ইন্দ্রের ন্যায় মহাবল পরীত্রীন্ত ইন্ত্রসখ| মহাবীর ভগদত্বকে 
বিনষ্ট করিনা বলবান বাঘু যেরূপ তরুগণকে ভগ্ন করে, তব্দপ কৌরব- 
পক্ষীষ বীরগণকে সংহ?র করিতে লাগিলেন । 

ভ্রিংশভম অধ্যায় । ৩০ । 

মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সথা প্রাগজ্যোতিযেশ্বর 
ভগদত্তকে সংহার করিয়। প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । তত্কালে বুষক 

ও অচল নামে গান্ধাররাজনন্দনদ্বস্র অজ্ঞুনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে 

আরম্ত করিলেন। কেহ সম্মুখে, কেহব। পৃষ্ঠভাগে অবস্থান পূর্বক ধনঞ্- 

য়কে মহাবেগশালী নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধনগ্ঘ 

নিশিত শরনিকরে গান্ধাররাজতনয় বুষকের অশ্ব, সারথি, শরাসন, ছত্ত, 

ধবজ ও রথ তিল তিল রুরিয়! ছেদন পূর্বক নানাবিধ আযুধদ্বারা সৌবল- 
প্রমুখ গান্গারগণকে বারংবার ব্যাকুল করিক্তে লাগিলেন। অন্তর 

রোধাবিষচিত্তে উদাতান্ত্র পঞ্চশত গান্ধারকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন । 

বৃষক অতিত্বরায় হতাশ্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জ্রাতুরথে আরোহণ 

করত অনা শরাসন গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অজ্জুন এক রখারূচ বৃষক ও অচলকে বারদ্বার শরনিকরে বিদ্ধ করিতে 

লাগিলেন। বুত্র ও বলাছুর দেবরাজ ইন্রকে যেরূপ আঘাত করিয়াছিল, 
ভজ্ধপ তীহারা ধনঞ্জরকে শর সমূহে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং 
বেন প্রীতম ও বর্ষ কালীন যাস্ধর ভাপ ও 'অন্ুদ্বারা মানবগণকে নি শাস্ত 
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ব্যাকুল করে, সেইরূপ তাহারা আহত না হইয় ধনঞ্জয়কে নিতান্ত নিপী- 

ডিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনগ্য় এক রখারঢ সংশ্লিষ্ট- 
কলেবর বৃষক ও অচলকে একশরে সংহাঁর করিলেন। সেই সময় এ 

সিংহসন্নিত রক্তাক্ষ এক লক্ষণাক্রাস্ত বীরদ্বয় প্রাণ পরিত্যাগ পুর্বক রথ 

হইতে পতিত হইলেন। তাহাদের মৃত দেহ দশদিকে অতি পবিজ্র যশ ." 

বিস্তার পুর্বক ভূত্তল গ্রাণ্ত হইল। 
অনস্তর আপনার পুত্রগণ সংগ্রামে অপরাজ্মুখ বন্ধুজনপ্রিয় ছুই মাতুলকে 

ভূতলশায়ী অবলোকন পূর্বক ধনঞ্জয়ের প্রতি নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। মায়াবিশারদ শকুনি ভ্রাতৃদ্বয়কে নিহত দেখিয়] কৃষ্ণ ও. 

ধনঞ্জয়কে বিয়োহিত করত মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তৎ” 

ড় 

চা 

মি 

না 

॥ 

ঘা 

4 1৮ ফি 

কালে লগুড়, অরোগুড়, প্রস্তর, শতন্রী, গদ1, পরিঘ, খড়গ, শূল, মুদ্গর, ' 
পন্টিশ, কম্পন, খষ্টি, নখর; মুল, পরশু, ্ষুর, ক্কুরপ্র, নালীক, বৎসদত্ত, 
আস্থিসন্ধি, চক্র, বিশিখ, প্রাস, ও অন্যান্য বহুবিধ আমুধ সমস্ত দিক & 
বিদিক্ হইতে ধনগ্তয়ের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। খর, উষ্, মহিষ, 
ব্যাপ্, সিংহ, স্থমর, চিল্লক, খক্ষ, শালাবৃক, গৃধ, কপি, সরীস্থপ, ও বহুবিধ 
ক্রব্যাদগণ ক্ষুধার্ড হইয়া! রোষ ভরে ধনঞ্জয়ের গ্রাতি ধাবমান হইল । তৎ- 
কালে দিব্যান্ত্রবেত্তা ধনঞ্জয় শরজাল বিস্তার করিয়া! তাহাদিগকে তাড়না 
করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা অঞ্জনের শরাধাতে ভাড়িত হুইয় 
তয়ানক চীত্কৰর করিতে করিন্তে যমালয়ে গমন করিতে লাগিল। 

অনস্তর ঘোরতর অন্ধকার আবিভূত হইয়া ধনঞ্জয়ের রথ সমাচ্ছান্দিত 
করিলে, সেই অন্ধকার হইতে অতি কঠোর বাক্য অজ্জুনকে ভত্দনা করিতে 
লাগিল। অজ্জুন জ্যোতি অস্ত্রে তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার নিরাকৃত 
করিলেন। অনস্তর অভি ভয়ানক জলপ্রবাহ প্রাছভূ্ত হইল। ধনগীয় 
বারিশোষণ করিবার জন্য আনিত্যান্ত নিক্ষেপ করিলেন। এ অস্ত্রের 
প্রভাবে প্রায় সমন্ত জলই শুদ্ধ হইয়৷ গেল । এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় 
হাস্য করত অন্্বলে সৌবলবিহিত বিবিধ মাক নিরাকরণ করিলেন। 
তৎকালে সৌবল অঞ্জুনশরে তাণ়্5 ও নিতান্ত শঙ্কিত হটয়। অতি বেগ- 
গামী অশ্বে অরোহণ পূর্বক সামানা লোকের ন্যায় পলায়ন করিতে লাঁগি- 
লেন। অনস্তর মহাবাহ্ ধনঞ্জয় আপনার হস্তলাঘব সদর্শন করিয়! কৌরব 
সৈন্যগণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে আরগু করিলেন। যেরূপ ভাগীরথী 
প্রবাহ পর্বতে সংশ্লিষ্ট হইয়৷ চই ভাগে বিভক্ত হয়, সেইকপ কৌরবসৈন্য- 
গণ অক্জুনশরে নিতাত্ত নিপীড়িত হইয়া ছুইভাগে বিভক্ত হুইল। এবং 



শ্ভ যহাভাঁরত । 

বদধকগুলি আচার্সের সমীপে ও কতকগুলি দুর্য্যোধনের নিকট গমন 
করিল। পরে সৈনাগণ ধূলিজালে আচ্ছাদিত হইলে, আমর ধনঞ্জয়কে 
আর দেখিতে পাইলাম না) কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকে নিরস্তর গাত্ীব- 
নিশ্বন শ্রবণ করিতে লাগিলাম। সেই গাণ্ীবনির্ধোষ শঙ্খ, তুন্কুভি ও 
অন্যান্য বাদ্যধবনিতে মিলত হইয়া] গগণমণ্ডল স্পর্শ করিতে আরস্ত 

 করিল। 

অনন্তর দক্ষিণদিকে ঘোরতয় যুদ্ধ হইতে লাগিল। আমি আচার্য 
দ্রোণের অন্ুদরণ করিলাম। ধর্দরাজ যুধিষটিরের সৈন্গণ কৌরৰসেনা- 
দিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। প্রাবুট কালে মারুত যেক্ধগ 

জলদজালকে অপবাহিত করে, তদ্রুপ ধনঞ্জয় কৌরবসৈন্যদ্দিগকে তাড়িত 
করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই ভুরি বর্ষণকারী ত্রিদশাধিপতি দেবরা* 
জের ন্যায় শরসমূহবষী অজ্জনকে আগমন করিতে দেখিয়। নিবারণ 
করিতে সমর্থ হইল না। অজ্জনের শরাঘাতে নিতাস্ত বাথিত হইয়। 

কৌরবপক্ষীর় বীরগণ চতুর্দিকে পলায়ন করিবার সময় স্বপক্ষীয়দিগ'ক 
সংহার করিতে লাগিলেন । অর্জুনবিনির্ধস্ত কঙ্কপত্র পরিশোভিত তন্চ্ছেদী 

শর সমুদায় শলভের ন্যায় দশদিক্ সমাচ্ছাদিত করিয়! নিপতিত হইল। 

সর্পরালি যেক্ধপ বঙলীকমধো প্রবেশ করে, তন্রপ এ সমস্ত শর অশ্ব, নাগ, 

পদাতি ও রথিগণকে ভেদ করিয়] ভূগর্ডে প্রবেশ করিল। অর্জুন হন্তী, 
অশ্ব ও মানবগণের প্রতি দ্বিতীয় শর নিক্ষেপ করেন নাই; তাহারা 
প্রত্যেফ্ষেই একমাত্র শরে নিতান্ত বাখিত ও বিনষ্ট হইয়! নিপতিত হইয়া- 
ছিল। নিহত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্থে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইল; শৃগাল ও 
কুক্ধুরগণ কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সমরম্থল অতি 

বিচিত্র হইয়া উঠিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও সহ স্হৃৎকে 
গরিত্যাগ পূর্বক আত্মরক্ষার্থ যত্রশীল হইলেন। অধিক কি; সেই সময় 

অনেকেই পার্থশরে নিপীড়িত হইয়! স্ব ম্ব বাহনগণকেও পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। | 

একক্রিংশতম অধ্যায় । ৩১। 

ধৃতরাষ্রী কহিলেন, ছে সঞ্জয়! যখন কৌরবসৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইল 

1ম র। জতপদনঞ্চারে প্রস্থান করিতে লাগিলে, তখন তোমাদিগের চিত 



ভ্রোণ পর্বঃ খখ 

কিরূপ হইল? ছিন্নভিন্ন ও স্থান লাভের জন্য নিতান্ত ব্যাক সেনা* 

গণকে একত্র কর! নিতাস্ত দুর; তাহাই বা কি ব্ধগে সম্পাদিত হল? 
তুমি আমার নিকট এই সমুদায় বর্ণন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্। দৈনাগণ এইক্ধগ বিশৃঙ্খল হইলেও মঙণা- 
রাজ *ছুর্যোধনের হিতাভিলাধী বীরগণ যশ রক্ষা করিবার জন্য আচার্য্য 

ভ্রোখের অন্ধুগমন করিলেন, এবং অন্তর সকল সমুদ্যত, মহারাজ যুধিষ্টির 
সন্ত্রস্ত ও সমরাগন নিতান্ত ভীষণ হইলে নির্ভীকের ন্যায় সাধুসম্্ত কাধ্য 
অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা মহাবীর ভীমসেন, সাভাকি 
ও ধষ্টছ্যয়ের অভিমুখে নিপতিত হইলে, ক্ুরমতি পাঞ্চালগণ প্রোধকে 
আক্রমণ কর, দফ্রোণকে আক্রমণ কর বলিয়। সৈন্যগণকে প্রেরণ করিল 
এবং আপনার পুত্রগণ ভ্রোশাচার্ধ্যকে যেন সংহার করে না, জ্রোণাচার্ধ্যকে 
যেন সংহার করে না বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । 
পাগুবগণ কহিতে লাগিলেন, আচার্যাকে বধ কর, কৌরবগণ কহিতে 
পাগিল, দ্রোণকে যেন বিনাশ করে না। এইরূপে কৌরব ও পাওবগণ 
'্রাণাচাধ্যকে লইয়৷ যেন দ্যুত ক্রীড়। করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবীর 
ভ্রাণাচার্ধ্য পাঞ্চালগণের যে সমস্ত রখিগণকে মথিভ করিতে প্রবৃত্ত হুই- 
লেন, ধুষ্টহ্যয় সেই সমস্ত রথিগণের সমীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন । 
এইক্সপে নির্দিষ্ট ভাগের বিপর্যয় ও সমরাঙ্গন সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া 
টঠিল। বীরগণ অতি ভীষণ শব পরিত্যাগ করিয়া শক্রপন্মীয় বীরগণকে 
সাক্রমণ করিতে আরস্ত করিলেন। 

পাঁগবগণ শত্রপক্ষদ্িগের নিতান্ত ছরাক্রম্য হইয়া উঠিলেন এবং আপ- 
নাদিগের ক্লেশপরম্পর! স্মরণ পূর্বক শক্রপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিকম্পিত 
চরিতে লাগিলেন। অনস্তর তাহারা ক্রোধভরে দফ্রোপাচার্ধ্যকে সংহার 
ঢরিবার মানসে প্রাণপণে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন সেই সংগ্রাম শৌহু- 
শপ সম্পাতের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এরূপ সংগ্রাম 
দ্ধগণেরও শ্থতিপথে উদিত হয় না এবং কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণও করে 
ই। নেই বীরবিনাশন সমরে ধরণী সেনাতরে নিতাস্ত ব্যখিত 
ইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন | চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান কৌরবসৈন্যগণের 
টিকবৰ গগণমও্ল স্তন্ধ করিয়া পাগুবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন 
নাচাধ্য ড্রোণ সহস্র সহত্র পাগুবসৈন্য প্রাপ্ত হইয়] স্থশাণিত শরনিকরে 
ইন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পাওবসেনাপতি ধৃষ্টছায় ক্রোধভরে 
ক্বং আচাধ্যকে নিবারণ করিলেনন। আমরা ভ্রোখাচাধ্য ও পাঞ্চাল- 
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রাগের. অতি অআবডুত যুদ্ধ অবলোকন করিয়া নিশ্চয় রোধ করিলাম, থে, 

এই জমরের উদ্মা নাই । 

অনস্তর পাবক সঙ্কিত, শরস্ক,লিজসম্পন্ন, শরাঁসন আলা করাল, মহা 
বীয় লীল গাখচকর তৃণরাশি দহনের ন্যায় কৌরবসেনাগণকে দগ্ধ করিতে 

আজ করিলেন! তৎকাঁলে প্রবলগ্রতাপশালী অশ্বখাম! সর্বাঞ্ে হাষ্য 
করিতে করিতে কহিলেন, হে নীল! যোধগণকে শরানলে দগ্ধ করিলে 

তেধমার, কি হইবে? ভুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রোধ 
সহকারে পত্বরে আমারে প্রহার কর। 

তখন. মহাবীর নীল কমলনিকরাকর, পদ্মপলাশলোচন, প্রফুল্ল কমলা- 

নন অশ্বখামাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিলে, অশ্বথামা শাণিত তিন ভল্লান্ত্রে 

নীলের শরাদন, ধ্বজ ও ছত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনস্তর নীল 

রখ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পক্ষীর ন্যায় তাঁহার গীত্র হইতে মস্তক উৎপা- 
টনের ৰাসন1 করিলে, তত্ক্ষণাৎ অশ্বথাম! সহাস্যবদনে নীলের সুন্দর 

মামাপরিশোভিত কুগুলালস্কৃত মস্তক ভল্লান্ত্রে চ্দেন করিলেন। দেই 
গুর্ণে্ু নিভানন পদ্মলোচন নীল ভূতলশায়ী হইলে, পাণডবসৈন্যগণ নিতাস্ত 

ব্যথিত ও একাত্ত ব্যাকুল হইয়! উঠিল। তৎকালে পাগুবপক্ষীয় মহরথগণ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ধনঞ্জয় অবশিষ্ট সংশগুকগণ ও নারায়ণীসেনার 

সহিত দক্ষিণধিকে সংগ্রাম করিতেছেন ; স্থতরাং তিনি এক্ষণে কি ব্ূপে 

'বমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন। ' 

দ্বাত্রংশর্তম অধ্যায় | ৩২। 

'অনস্তর মহাবীর ভীমসেন স্বীয় দৈন্য সংহার সহ্য করিতে না পারিয়! 

বটি শরে বাছিলক ও দশ শরে কর্ণকে প্রহার করিলেন। আচার্য দ্রোণ 
কৃুকোদয়েক্ জীবননাশের বাসনায় তীক্ষধার সায়কে তাহার য্খে আঘাত 

করিয়। উপর্ধ্যপরি ফড়বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলে, কর্ণ দ্বাদশ, অশ্বখাম! 

সপ্ত ও দ্বাজা হুর্য্যোধন ছয় বাণে তাহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর 
কুকোদর৪ শরমিকরে তাচ্ছাপ্দিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি 
পধ্ধাপৎ শরে আচার্যযকে, দশ শয়ে কর্ণকে, দ্বাদশশরে হ্র্ষেযাধনকে ও 

অষ্ট শরে অশ্বখানাকে বিদ্ধ করির। সিংহনাদ সহকারে তাহাদিগের সহিত 
সংগ্রাম .ককিভে.বাগিট্রন।. দেই আুলডমৃত্যু অতি ভীষণ সমরাঙ্গনে 
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করিলেন। নকুল, সহদেৰ ও যুযুধান প্রভৃতি ঈহাবীবগণ বৃঞ্ষোঈয়ে 
সধীপে উপস্থিত হইলেন। অনস্র ভীমসেদ গ্রতৃতি মহাধীরগণ 

মিলিত হইয়া ক্রোধভরে সুরক্ষিত ভ্রোণ সৈন্যদিগকে সংহার করিষার 

অভিলাষে গমন করিলে, মহাঁরথ দ্রোণ সেই সমস্ত মহাঘল পরাক্রান্ত 

মৃহাবীরগণকে অনায়াসে গ্রহণ করিলেন। সেই সময়, ৫কীরখগণ 

রাজ্যাশা ও মৃত্যুভয় বিসর্জন পূর্বক পাগুবগণের' সমীপে উপনীত 

হইলে, গঙ্জারোহী গজারোহীকে ও রখী রথীকে সংহার করিতে 
লাগিল। বীরগণ শক্তি, অসি ও পরশুর দ্বারা আঘাত বরিতে প্রবৃত্ত 

হইলেন। অনন্তর কুঞ্জসৈন্যগণ তুষুল সংগ্রাম করিতে লাঁগিল। কেই 
গজ পৃষ্ঠ হইতে কেহ বা অশ্ব হইতে অধঃশির1 হইয়া! কেহ,ফেছ বা রথ 
হইতে শরবিদ্ধ হইয়1 ভূতলে পন্িত হইল । কোন ব্যক্তি বিমর্দকলেবর, 

কর্ধুশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইলে, একটি কুগ্তর তাহার ব্ষঃশ্থল আঁক্র- 
মণ পূর্বক মন্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। অন্যান্য মাতঙ্গগণ নিপতিত 

বহুসঙ্খ্য মানবগণকে বিমর্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি গজ ধরা- 

তলে পতিত হইয়া! বিশাল দশন স্বারা বহুসংখ্া রর্থীকে ভেদ করিল। 
কতকগুলি কুগ্তর দশন সংশ্লিষ্ট নারাচ দ্বারা শত শত মভুষ্যকে 'মর্দিত 

করিরা বিচরণ করিতে লাগিল। কুঞ্জীরগণ নিপন্ছিত অশ্ব, রখ, গজ ও 

পিহিত লৌহতন্ুুত্র নরগণকে স্ুল নলের ন্যায় 'প্রাথিন করিয়া ফেলিলন 

লজ্জাশীল রাজগণ কালবশতঃ গৃপ্বপক্ষান্তীর্ণ একান্ত ক্লেশকর শয্যায় শয়ন 

করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রকে আক্রমণ পূর্বক সংহার করিতে প্রবৃত্ত 

হইলেন। এবং পুত্র মোহপরবশ হইয়া পিতার মর্ধ্যাদ! লঙ্ঘন করিতে 
লাগ্রিল। চতুর্দিকে রথের অক্ষ ভগ্ন, ধবজ ছিন্ন ও ছত্র নিখতিত হইন্ডে 
আরম্ত হইল। কোন অশ্ব ছিন্ন যুগার্ধ লইয়া অভিবেশে গমন করিল 
অসিদগ্পরিশোভিত বাহু নিপতিত ও কুগলমণ্ডিত মন্তক হিরন 
হুইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত কুঞ্জরগণ রখ সনুদায় আকর্ষণ ' পূর্বক 
চরণ করিতে আরম্ত করিল। কোন স্কলে তুরঙ্গম যাতঙ্গ নিন বা 

হইয্সা আরোহীর সহিত নিপতিত হইতে লাগিল নি 
এইরাপে মর্যাদাবিহীন অতি ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল? “স্জা' তাভি?! 

হা গ্রুত্র! হাঃ রথে! ভিগয়ি ক্লোথায় অবস্থান "করিতেছে? । স্থানে 
অবস্থান কর ;'ধাহযান হইও ন্ধ) ইহাকে প্রহার, কর) উইাক্ষে, এই 

স্থানে জানরন কর; এ ব্যক্কিরে সংহার রর / 'এইনঈপ :€ অন্যান 
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ঘহুনিধ বাক্য, হাসা, লিংহনাদ ও গর্জন সহকারে সমুশ্িত হইতেছে, শ্রবণ 
করিলা। মনুষ্য, অশ্ব ও হম্তীর শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল? 
পার্খিবধূলিজাল উপশমিত হইয়া উঠিল। ভীরু শ্বভাব মানবগণ বিমো- 
হিত হইল। কোন বীরের রথচক্র অন্য বীরের রথচক্রে সংলগ্ন হওয়াতে 

অন্ত্রপ্রয়োগাৰনর অতীত হইলে, তিনি গদাছার! তাহার মস্তকণ্ছেদন 

করিলেন। নিরাশ্রয় মংগ্রামে আশ্রয় লাভার্থী বীরগণ নিদারুণ কেশা- 

কর্ষণ, মুষ্টিযুদ্ধ এবং নখ ও দশনাঘাতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন বীরের 

খঙ্জাসনাথ উদ্যত বাহুদণ্ড খণ্ড খণ্ড হুইয়! পড়িল। কাহারও বা শর, 
ধন্থ ও অঙ্কুশ পরিশোভিত বাহু ছিন্ন তিন্ন হইয়! গেল। কেহ বা কাহার 
প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। কোন ব্যক্তি যুদ্ধে পরাম্মুখ 
হইল) কেহ বা সমকক্ষ বক্তির মত্তভক ছেদন করিল । কেহ কেহ আর্ত 

নাদ পরিত্যাগ পূর্বক অতি বেগে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ ব! 

নিতান্ত ভীত হুইয়। চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুতীক্ষ শরে 

ক্বপক্ষকে কেহ ব। বিপক্ষকে সংহ্ার করিতে আরস্ত করিল। শৈলশৃঙ 
সদৃশ কোন কোন কুঞ্জর নারাচাহত হইয়। প্রাবুট কালীন নদীতটের ন্যায় 

নিপতিত হইল। প্রত্রবণশালী শৈলসদূশ মদমত্ত অন্য এক মাতঙ্গ রী, অশ্ব 
ও নারথীকে নিপীড়িত করিয়। দণ্ডায়মান রহিল। ভীরু শ্বভাব ছূর্ধ্বল 
হৃদয় মানবগণ শোণিতসিক্ত মহ্থাবীরগণকে সংহার করিতে দেখিয়া 
মোহাভিহৃত হইতে লাগিল। সকলেই উদ্বিগ্ন হইল); কিছুই নিদিত হইল 
ন1। সৈনাপদোক্ধ,ত ধূলিপটলে দিম্বগল সমাচ্ছন্ন হইলে, সমর বিশৃঙ্খল 
হইয়। উঠিল। 

অনস্তর পাওবসেনাপতি নিত্যোৎ্সাহী পাওবগণকে “এই সম্নচিত 
সময়” বলিয়| ত্বরান্বিত করিভে লাগিলেন । বাভ্বীর্য্য শালী পাণ্ডবগণ 
তাহার আদেশান্ুলারে সৈন্য বিনাশ করিয়া হংসগণ যেকপ সরোবধরে 
বিচরণ করে, তক্জরপ আচার্য দ্রোণের রথাভিমুখে গমন করিলেন । 
উহাকে গ্রহণ কর; ধাবমান হইও ন1) শঙ্কা ত্যাগ কর) উহাকে 
ব্ংহার ক্র; ড্রোণের রথাভিমুখে এইরূপ ভয়ঙ্কর ধ্বনি হইতে লাগিল। 
পরে প্রোণ, কপ, কর্ণ, অশ্বখামা, জয়ন্রথ অবস্তিদেশীয় ধিন্দ ও আহ্বিন্দ 
উাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং জাতক্তোধ, নিতান্ত হুষ্ধর্য হূর্ণিবার 
পাঞধ্ালগণ পাগুহ্গণের সহিত শরজালে একান্ত প্রপীড়িত হুইয়াও আধ্য- 
ধন্মান্ুসারে ড্রাণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিলেন না। অনস্তর পফ্রোণাচাধ্য 
সাতিশনগ রোবপয়বশ হইরা শত শত সায়ক গরিত্যাগ পূর্বক চেদগি, পঞ্চাল 
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ও পাগুবগণকে .পিতাস্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । তাছার ব্জশব 
সূৃশ মানবগণের ভরপ্রদ মৌব্বা ও তলধ্বনি চতুর্দিকে শ্রুতিগোচর 
হইতে লাগিল। হে ব্লাজন্! এই প্রকারে দ্রোণ পাওৰগণকে বিমর্দিত: 

করিতেছেন, এই অবসরে মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য সংশগুককে পরাজয় ও 

বিনাশ করিয়া শোণিভোদক সম্পন্ন শরৌঘমহাবর্ত মহ। হৃদ হইতে সসূতীর্প 

হুইক়্া তথায় উপস্থিত হইলেন অবলোকন করিলাম এবং সেই কীন্তিশালী 
ুর্য্যস্কাশ অঞ্জুনের কপিধ্ব্ও দৃষ্টিগোচর হইল, পাগুবমধ্যবন্তা যুগাস্ত- 
কালীন দিবাকর ম্বপ সেই মহাবীর ধনঞ্জয় সায়ক সমূহ রূপ করজালে 

ংশপ্তক সাগর শুফ করিয়। কৌরবগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন । যেমন 

প্রলয়কালে ধূমকেতু সমুখিত হইয়। প্রাণিগণকে দগ্ধ করে, সেই রূপ ধনগয় 

অস্ত্রতেজে কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন । গজারোহী, অশ্বারোহী 
ও রথারোহীগণ বহু শরে তাড়িত হইয়৷ আলুলাক়মিতকেশ নিপতিত হইতে 

লাগিল। কেহ কেহ আর্তনাদ, কেহ কেহ বা চীৎকার করিতে আরম্ত 
করিল। কতকগুলি অজ্জুনশরে সমাহত হইয়। প্রাণত্যাগ করত নিপ- 
তিত হুইল । মহাবীর ধনঞ্জয় ষোধগণের নিয়ম ম্মরণ কুরিয়া উত্থিত, 
নিপতিত ও পরাম্মুখ ব্যঞ্িগণকে বিনাশ করিলেন না। কৌরবগণ প্রায় 
সকলেই বিস্মিত ও সমরে বিমুখ হুইয়! হাহাকার ও কর্ণ। কর্ণ বলিয়। 

চীৎকার করিতে লাগিলেন । তখন মহারথ কর্ণ তাহাপিগের সমভিন্বা- 

হারে ছিলেন না। এক্ষণে শরণাগত কৌরবগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া ভয় নাই বলিয়া অজ্ঞুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং আগ্নে- 

রাক্্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । অজ্জুন প্রদপ্ধ সরাসনধারী নিশি 

শরনিকরসম্পন্ন কর্ণের শরনিকর সায়ক সমুহ দ্বারা নিবারণ করিলেন। 

কর্ণও তাহার শর সকল শর সমূহে নিবারণ ও শরবর্ষণ পূর্বক সিংহনাঘ 
করিতে লাগিলেন । ধুষ্টদায়, ভীম ও সাত্যকি ভিন তিন শরে কর্ণকে বিদ্ধ 

করিলেন। কর্ণ সায়ক সমূহ বর্ষণ পুর্ববক অজ্জুনের শর নিবারণ কলিয়া 

তিন শরে ধৃষ্টহ্যক্্ প্রস্ততি তিন বীরের শরাসন ছেদন করিলেন। তণ্খন 
সেই বীরগণ ছিন্নাযুধ হুইক্ষা বিষহীন পন্নগের ন্যায় রথ হইতে শক্তি 
নিক্ষেপ পূর্বক দিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই বিষধর সদৃশ মহা" 
বেগশালী শক্তি সকল প্রজ্ঘলিত হইয়া মহাবেগ সহকারে কর্ণাভিসৃ্ে 
গম্ন করিতে লাখিল। মহাবীর কর্ণ তিন তিন শরে সেই সকল শক্তি 
ছেদন করিয়। ধনঞ্জয়ের প্রতি শর নিক্ষেপ পুর্রক পিংহেয় ন্যায় গর্জন 
ক্লরিতে লাগিলেন ।. মহাবীর ধনগীয়ও সত্ব শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া এক 
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শরহে কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাত!কে সংছার করিলেন। ভৎপরে ছয় শবে শত্রপ্জ- 

রকে সংহার করিয়া এক ভল্লাস্্ ছার বিপাটের মন্তক ছেদন করিলেন। 

এইরূপে কর্ণের ত্রাতৃত্রয় ধার্তরাষ্্রদিগের সাক্ষাতে ও কর্ণের সম্কুথে এক 
মাত্র ধনঞ্জয় কর্তৃক নিহত হইলেন। 

'অনস্তর মহাবলশালী ভীমসেন থগরান্ধথ বিনতাম্থুতের ন্যায় রথ হইতে 

অবতরণ পূর্বক খড়াদ্বার কর্ণপক্ষীয় পঞ্চ দশ বীরকে সংহার করিলেন ; 
পরে রথারোহণ ও অন্য শরান ধারণ করিয়া দশ বাণে কর্ণ, পাচ বাণে 

তাহার সারথী ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল ধুষ্টদ্ন্্ 
খড় ও বম্ম ধারণ করিয়। চন্দ্রবম্মা ও নিষধদেশীয় বৃহত্ক্ষজকে সযাহত 

করিলেন) এবং রথারোহণ পৃর্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করির] সিংহনাদ 

সহকারে একবিংশতি শর দ্বার কণকে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি অন্য 

শরাসন গ্রহণ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্ববক চতুঃবষ্টি শরে কর্ণকে বিদ্ধ 
করিলেন; পরে এক ভল্লান্ত্র দ্বারা তাহার শরানন কর্তন করিয়। পুনর্বার 

তিন শরে তাহার হস্তম্বর ও ভ্তনদ্বয়ের মধাস্থলে প্রহার করিলে, রাল। 

হর্যোধন, ফ্রোপাচার্ধ্য এবং জয়দ্রথ, সাত্যকি্রিপ মহাসমুদ্রে নিমগ্ন কর্ণের 

উদ্ধার সাধন করিলেন। তাহার শত শভ পদাতি, অশ্ব এবং হুস্তী নাতি" 

: শয় তীত হইয়া তাহারই পশ্চাৎ ধাবমান হইল । ধৃষটছায়, ভীম, অভিমন্থ্য, 
অঙ্ঞুন, নকুল ও সহদেব সাভ্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে 
রাজন! এইরূপে আপনার ও পাগুৰপক্ষীয় খারগণের সংহারাথ ঘোরতর 
মংপ্রাম হইতে লাগিল অকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

পদ্দাতি, রথী, হস্তী ও অশ্থগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। কোন 

শানে মাতঙ্গগণ রথী ও পদাত্ির সহিত, কোন স্থানে বা অশ্বের সহিত অশ্ব, 

হুস্তীর সহিত হন্তী, রথীর সহিত রথী ও পদাতির সহিত পদ্দাতিগণ মাংস- 

গপ্ন পশুগণের আননজনক যমরাস্ট্রবিবর্ধন তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
পরে মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হত্তী কতৃক বহুসংখ্য হস্তী, রথ, পদ্দধাতি ও অশ্থগপ 

নিহত হইল। কোন স্থানে হস্তী কর্তৃক হস্তী, রথী কর্তৃক রখী, অশ্ব কর্তৃক 

অশ্ব, পদতি কর্তৃক পদাতি, কোথাও বা রথী কর্তৃক হস্তী, হস্তী কর্তৃক অশ্ব 
ও অম্থ কর্তৃক নম্ুষ্য ছিন্নজিহব, ভগ্রদশন, গলিতনয়ন, প্রমথিতৰকবচ ও 

রস্তভৃষণ হয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভীমদর্শন দাভঙ্গ সকল 
'বহশন্থশালী অরাতিগণ কর্তৃক গজপদে তাড়িত, অশ্ব ও রথনেমি হ্থারা ক্ষত 

বক্ষত, ভূতলে প্রোথিত ও সাতিশয় ব্যাকুল হুইয়] বিনষ্ট হইল। এই 

গ্রক্কারে পক্ষী, শ্বাপদ এবং রাক্ষলগণের আহলাধজনক অতি ভীষণ লোক 



দ্োৌণ পর্ধব। ৮ 

ক্ষয় উপস্থিত হইলে, মহাঁবল বীরগণ সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া বল- 
পূর্বক পরস্পরকে বিনাশ করত রণভূমিডে বিচরণ করিতে লাগিলেন, এবং 

শোণিতলিপ্ত ও সাতিশক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে 

লাগিলেন। এই সময়ে ভগৰান্ ভাঙ্কর অন্তাচল গত হইলে, কৌরব ও 

পাওুরপক্গীক্ক বীরঙগগণ মৃছুমন্দসঞ্চারে শ্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন । 

ংশগ্তক বধ পর্ব সমাপ্ত । 

 * 

অভিমন্গাবধ পব্ধাধ্যায়। 

ম্প শাপ সী ৩ সার পপ শ্পত » 

ত্রয়স্ত্রিংশভম অধ্যায় । ৩৩। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ 1 অমিভতেজা ফাল্গুনির প্রভাবে 

আঁমাদিগের সৈন্যগণ প্রভগ্র, ড্রোণের সঙ্কল্প ব্যর্থ এবং যুধিষ্ঠির সুরক্ষিত 

হইলে সমরনিজি তি, বর্খরশূন্য, ধূলিধূসরিত সমরবিজয়ী বিপক্ষগণ কর্তৃক 
পরিত্যক্ত সাতিশয় হাস্যাম্প্দ কৌরবগণ উদ্দিগ্রচিত্তে দশ দিক্ অবলোকন 

করত দ্রোণাচার্যের অন্থমতিক্রমে সংগ্রাম অবহার করিয়া মহারথ ধন- 

গঁয়ের গুণ সমৃহ্থের প্রশংসা এবং তাহার সহিত বাস্দেবের সখ্যভাৰ 
শ্রবণে চিস্তা ও মৌনাবলম্বন পুর্বক অভিশপ্ডের নায় অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । 

তদনস্তর রজনী অবসান হইলে, মহাবলশালী রাজ হূর্য্যোধন বিপ 
ক্ষের উন্নতি দর্শনে একাস্ত বিমন1 ও ক্রুদ্ধ হইয়া! যোদ্ধ_ৰর্গের সাক্ষাতে 
প্রণয় ও অভিমান সহকারে ড্রোণাচার্্যকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 

হে আচার্য! আমরা আপনার বধ্যমধ্যে পরিগণ্িত হুইয়াছি; যেহেতু, 
আপনি যুধিষ্ঠিরকে সম্মুখীন দেখিয়া অদ্যাপি গ্রহণ করিলেন না। আপনি 

যাহার গ্রহ্ণাতিলাম্ী, সে আপনার সম্ীপস্থ হইলে, যদি পাণ্ুবগণ অমর- 
বৃন্দের সহিত একত্রিত হইয়] তাহারে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও তাহার 

কোনরূপেই নিস্তার নাই। আপনি প্রথমতঃ প্রসন্লচিত্তে আমাকে বর 

প্রদান করিয়াছেন; কিন্ত এক্ষণে কি প্রকারে তাহার অন্যথাচরণ কমি 
তেছেন ? আরব্য ব্যক্তির কখনই ভক্তজনকে নিরাশ করেন ন1। 

সেই সময় ড্রোণাচার্ধ্য সাতিশয় লক্জিত হইয়া পাজ। দুর্োধনকে 
সঙ্ঙ্কাধন পুর্ধক কুহিলেন, হে নরপতে ! জামি সন্ত. চ্যোমার প্রিষ- 



সি 
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চিকির্হইয়া অবস্থান করিতেছি; আমাকে কখনই এ প্রকার বোধ 
করিও না । কিদেব, কি দানব, কি গন্র্ব, কি ষক্ষ, কি রাক্ষস ও কি 

উরগগণ কেহই পার্থরক্ষিত রাজা যুধিষ্টিরকে পরাজয় করিতে পারেন ন1। 

যে স্থলে বিশ্বকর্থ৷ বাস্থদেব বিরাজমান রহিয়াছেন ও ধনগ্ীয় সৈন্যাধ্যক্ষ 

হইয়াছেন, সে স্থলে শুলপাণি মহাদেব ব্যতীত আর কাহার বল "সফল 
হইবে না। আমি যথার্থই কছিতেছি যে, অদ্য বিপক্ষগণের মধ্যে ৰীর- 
বর এক মহারথকে নিহত ও অমরগণের ছুর্ভেদ্য এক বাহ নির্মাণ করিব, 
ইহাতে আর সন্দেহ নাই।' শুক্ষণে কোনরূপ উপ্ণায় অবলম্বন পূর্বক 
ধনঞ্জয়কে যুধিষিরের সমীপপ হইতৈ অপনীত কর। সমরে তাহার অবিদিচ্চ 

ও অসাধ্য কিছুই নাই। অজ্জ্বন নান। দেশ হইতে নানাবিধ বিষয় পরি- 
জ্ঞাত হইয়াছে । | 

মহাবীর দ্রোণাচা্্য এই প্রকার অনুমতি করিলে, সংশপ্তকগণ পুন- 
ধর্ধার মহারথ পার্থকে সংগ্রামার্থ দক্ষিণ দিকে আহ্বান করিতে লাগিল। 
তখন সংশগ্তকদিগের সহিত ধনগ্ীয়ের অতি ভীষণ সংগ্রাম আরম্ত হইল। 
ঈদুশ সংগ্রাম কেহ কখন শ্রবণ বা দর্শন করে নাই। এ দিকে আর্য 
প্রোণ চক্রব্যুহ নির্মাণ করিলেন । উহ মধ্যাহৃকালীন প্রতপ্ত দ্িবা- 
করের ন্যায় সাতিশয় ছুর্নিরীক্ষ্য হইয়া! উঠিল। খভিমন্্য ধর্শারাজ খুধি- 
চিরের অনুমতি ক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই &, ছুর্ভেদ্য চক্রব্যুই 
শ্বারশ্বার ভেদ করিলেন। তৎপরে তিনি অতি ছুষ্ধর কাধ্যের সাধন ও 
সহত্র সহত্র বীরপুরুষকে সংহার করত ছয় বীরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত 
ও ছুঃশাসন প্রত্রের বশবর্তী হইয়! প্রাণ বিসর্জন করিলেন। তাহাতে 

। আমরা নিরতিশয় সন্তপ্থ হইলাম। পাঁগুবের শোকে অতিশয় বিহ্বল 
হইয়! উঠিলেন। তৎপরে আমরা অবহার করিলাম । 

স্বতরাষ্ত্র কহিলেন, হ সঞ্জু! অগ্রাপ্তযৌবন অর্ঞুননন্দন অভিমস্যুর 
নিধনবার্তী শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; রাজ্যাভিলাধী 
বীরগরণ যে ক্ষত্রধর্থ্ের অন্থুরশক্রমে বালকের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া- 
ছেন ধর্কর্তীরা এ ক্ষত্রধর্মকে কি নিদারুণ করিয়াই শ্জন করিয়াছেন! 
অস্মতপক্ষীয় বীয়গণ সাতিশয় সখী ও নিংশঙ্কচিত্তে সঞ্চরণকাঁরী বালক 
'ভিমন্থ্যকে কিব্ধপে সংহার করিল? এবং প্রুরুষসিংহ অভিমন্থ্য রথ 
সৈন্য নিহত করিবার অভিলাষে বে প্রকারে রণাজনে বিচরণ করিয়া- 
ছিল-ভাহ। আমার নিকট বর্ণন কর। 
€ সঞ্তু কহিলেন ছে রাজন! আগাঁন আমাকে যে সকল বৃত্তাত্ত 



ভোগ পর্ব । ৮ 

বিজ্ঞীসা করিলেন তখহ1 সবিষ্তরে আপনার নিকট ৰর্ণন করিতোছ, শ্রবণ 

করুন। অর্ছুনতনয় অভিমন্থা সেনাগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত যে 

রূপে সংগ্রামস্থলে রিচরণ করিয়াছিলেন, জয়াভিলাধী ছুর্নিবার বীর- 

পুরুষগণ যেরূপে গ্ত বিক্ষত হইয়াছিলেন, এবং আপনার পক্ষীয় বীরগণ 

তৃণ*গুল্সম ও পাদপ সমাকীর্ণ কাননমধ্যে দাবানল পরিবেষ্টিত অরণ্য- 

বাসিগণের ন্যায় যেরূপে ভয়ে একাস্ত অভিভূত হুইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ 

করুন। 

চতুস্ত্িশভম অধ্যায় । ৩৪। 

মহারাজ! পীওুর পঞ্চ পুত্র ও বাস্ছদেব সংগ্রামে সাতিশয় উগ্রকর্া 
ও অমরগণের ছরধিগম্য এবং বর্ম দ্বারা তাহার শ্রমশীলতার বিষয় ব্যক্ত 

করিয়াছেন । রাজ! বুধিষ্ঠির সত্ব, কর্ম, অন্বয়, বুদ্ধি, কীর্তি, যশ ও 

সৌন্দর্য্য অস্থিতীয়, সতত সত্যধর্পরায়ণ ও দ্বাস্ত। তিনি বিগ্র পৃজ। 
প্রভৃতি সদ্গুণে সুশোভিত হইয়া অবিরত স্বর্গ ভোগ করিতেছেন। 
যুগক্ষয়কাঁলীন কৃতাস্ত, জামদগ্ন্য ও রথারূঢ ভামসেন এই তিন জন সমকক্ষ 
বলিয়। অভিহিত হইয়? থাকেন। পূৃথিবীমধ্যে সত্যাসন্ধ গাশীবধস্বা ধন- 

প্রয়ের উপম! নাই। গুরুভক্তি, মন্ত্রবক্ষণ, বিনয়, ইন্জ্রিয়নিগ্রহ, অনুক্কৃতি 
ও শূরতা এই ছয় প্রকার গুণ নকুলে সর্বদ| বিদ্যমান রহিয়াছে । সহ 

দেব শ্রুত, গম্ভীরতা, মধুবতা, সত্ব, রূপ ও পরাক্রমে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের 
সদৃশ । বাস্গদেব ও পঞ্চপাঁওবে যে সমন্ত গুণ অবস্থান করেন, সেই 
সমস্ত গুণ এক অভিমন্থ্যতেই দৃষ্টিগোচর হইয়া! থাকে । রাজা বুধিঠিরের 
ধৈর্য্য, বাস্দেবের স্বভাব; ভীমসেনের কার্য, ধনপীয়ের রূপ, বিক্রম ও 

শীল্ত্জ্ঞান এবং নকুল ও সহদেবের নম্রতার সাদৃশ্য নাই । 

ধতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! রণহুর্জয় অভিমন্গ্ু কি প্রকারে যৃষ্ধস্থলে 

নিহত হইল, আমি তাহ! সবিস্তরে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। 
সঞ্জয় কহিলেন হে নরনাথ! আপনি ছঃসহ শোক সম্বরণ পূর্বক 

স্থিরভাবে অবস্থিত হউন। আমি আপনার স্থহৃদ্গণের সংহারর বৃত্তাত্ত 

বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আচার্য দ্রোণ চক্র ব্যহ নির্মাণ পুর্ব্বক 
তন্মধ্যে ইন্দ্রসদূশ ভূপালগণকে সংস্থাপিত করিলেন। উবার ত্বারদৈশে 
-মিৰাকর সন্নিভ রাজপুত্রগণ সন্নিবেশিত হইলেন। তখন' সমস্ত বাখপুব 
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এ রি 
রি রর রর শাল 

মিলিত হইয়াছিলেন। তাহারা সকলেই রক্তপতাকা স্থশোভতিত, রুকঝ্ঝ- 

হারমণ্ডিত, চন্দন ও অগুকুচর্চিত, রল্ভৃষণসম্পন্ন, সুক্ষ রক্তাপ্বরধারী, মাল্য 

দামশোভিত, হেম খচিত ধ্বজদণ্ডে শোভিত ও কৃতপ্রতিজ্ঞ। এ দশ 

লহত্র রাজতনয় সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবার মানসে পার্থতনয় অভিমন্থ্যর 
প্রন্ঠ ধাববান হকঈ্টণেন। ভীহারা পরস্পর সমছুঃখ শখ, সমসাহস ও 

প্রয়ণিনতু ৯ আপনার পৌত্র লক্ষণকে পুরোবর্ডী করত পরস্পর 
1 2রদ।নে পমন্রে লমুদ্যভ ৪হলেস। খ্েতছত্ব ও চামরে উদয়মান' 

ধেভাবারই নট দেবরাজ সনৃশতআীমান্ রাজা ছুর্্যোধন মহাবীর কর্ণ, 
কপ ও দ্ুঃশানন কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া! দ্রোথাধিকৃত বাহিনীমুখে অৰ- 
স্থিতি করিতে লাগিলেন। সিন্কুপতি জয়দ্রথ সৈন্যমধ্যে সুমেরুখিরির 

ন্যায় স্থিরচিত্তে অবস্থান করিলেন। দেবপ্রতিম আপনার ত্রিংশৎ পুত্র 

অশ্বখানাঁকে অগ্রসর করিয়া জয়প্রথের পার্খে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

দ্যুতদেবী গান্ধারপতি শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রব! সিক্ুপতির পার্খে শোভ- 

মান হইলেন। তদনস্তর উভরপক্ষীয় বীরপুরুষগণ জীবিতাশ! বিসঙ্জন 

পূর্বক অতি ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 

২ ৫ 

কু ক 

পঞ্চভ্রিংশতম অধ্যায় । ৩৫ 

হে রাজন! ভীমসেন প্রমুখ পাঁগুবগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধষ্ট- 

ছায়, কুত্তিভোজ, ক্রপদ, অভিমন্থয, শিখণ্ডী, উত্তমৌজ, বিরাট, দ্রৌপ" 
দীর পঞ্চপুত্র, শিশুপালনন্দন, ক্ষত্রধন্মী, বৃহতক্ষত্র, চেদিপতি, ধৃষ্টকেতু, 

মাদ্রীর তনয়ঙ্থয়। ঘটোতকচ, যুধামন্য, মহাবলশালী কৈকেয়গণ, শত 

সহমত স্থগ্জয় ও অন্যান্য রণছুন্মদ বীরগণ যুদ্ধাভিলাষে ভ্রোণের প্রতি সহস! 

ধাবমান হষুলেন। মহাবলশালী দ্রোণাচার্ধা অসন্তান্তচিত্তে সমীপস্থ 

বীরদিগকে শরবৃষ্টি দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন । প্রবল বারিপ্রবাহ 

যেরূপ ছুর্ভেদ্য পর্বতকে অতিক্রমণ করিতে পারে লা, সাগর সকল যে 

রূপ ৰেল। অতিক্রমণ করিতে পারে না, সে ইবূপ পাগুবীয় ৰীরগণ আচ)- 

খ্যকে উল্লত্ঘন করিতে সমর্থ হইলেন না । ফলতঃ তাহার] স্যঞ্জয়দিগের 
সাহত ফ্রোপনিন্দুক্ত শর সমূহে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া তাহার অভিমুখে 
অন্বক্থিভি করিতে পারিলেন না। ততৎকালে আমর] আচাঁধ্যের অস্তুত 

নাছবল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অন্তর রাজ] যুধিষ্ঠির ক্রোধা- 



ভোণ পর্ব । ' পঁ 

বিভচিত্তে ভ্রোণকে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাকে নিবারণ করিবার 
নিমিত্ত নানাবিধ উপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি দ্রোগৰে 

নিবারণ কর! অন্যের সাধ্য নয়, ইহা! বিবেচনা করত অজ্ঞুন ও কুষ 

সদৃশ বলবীর্ধ্যমম্পন্ন অভিমন্থার প্রতি ছর্বহু ভার সমপ্ণ করিয়া কহি 

লেন* ছে বৎস! আমর! কি প্রকারে এই চক্রধাহ তেদ করিব, কিছুই 

বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে ধনঞ্রয় আসমা যাহাতে আমাদিগাৰ 
নি না করে, এক্প উপায় বিধান কর। তুনি ধনগুয়, বাসদের, 

প্রনথান্ন এই চারি জন ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিকে এই চক্র ব্যহ ভেদ 
করিতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এক্ষণে পিতৃগণ, মাতৃলগণ ও সৈন্যগণ 

তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছেন, তৃরি ইইাদিগকে বর প্রদান 

কর। তুমি অন্তর রি গ্রহণ পূর্বক সত্বরে দ্রোণের সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত 

হও। নতুব1 অক্জীন আসিয়া আনাদ্িগকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিবে। 
অভিমন্থ্য কহিলেন, হে মহাজন! আমি পিতৃগণের জয় প্রাপ্তির 

অভিলাষে সত্বর হুইয়৷ দ্রোণের সুদৃঢ় ভয়াবহ সেনামাগরে অবগাহন 

করিব। হে আধ্য। আপনি আমাকে ড্রোপসৈন্য বিনাশে অনুমতি 

করিলেন, কিন্ত কোন বিপদাৰহ কাধ্যে অগ্রসর হইতে আমার সাহ, 

হয় না। রাজ! যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বস! তুমি সৈন্য তেদ করির! 
আমাদিগেরপ্প্রৰেশদ্বার প্রস্তত কর। তুমি তথায় গমন করিলে, আমরা 

তোনার অনুগামী হইব? তুনি সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের সদৃশ, তোমাকে যুদ্ধে 

প্রেরণ করিয়া আমরা চতুদ্দিক্ রক্ষা! করত তোমার পশ্চা্গামী হইব। 

তীম কহিলেন, বম! তুমি একবার যে ব্যুহ ভেদ করিবে, আমর! 

তাহাতে প্রবিষ্ট হইয় প্রধান প্রধান বীরগণকে বিনষ্ট করিব। 
অভিমস্থ্য কহিলেন, বেরূপ পতঙ্গ ক্রোধভর়ে অনলমধ্যে প্রবেশ করে, 

সেই দ্ূপ আনি নিভান্ত ছরধিগম্য দ্রোণ সৈন্যমধো গ্রবেশ করিব। অন] 

আমি পিতৃ মাতৃকুলের হিতকর কাধ্য অনুষ্ঠান করিব। সাতুল ও পিতার 

প্রিয়ানুষ্ঠানে অবশ্যই প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে প্রাণিগণ একমাজ শির 

হস্তে শত্রু কুল বিনষ্ট হইতে দর্শন খরিবেন। যদি অদ্য কেহ আমার 

হস্তে প্রাণত্যাগ না করে, তাহা হইলে, আনি স্থভদ্রার গত্তুজাত ও ধন- 

জয়ের ওরসে সঞজাত হই নাই। যদি আমি একমাত্র রথে আরোহ। 

করিয়া নিথিল ক্ষত্রিরগণকে অষ্টধা থণ্ড খণ্ড করিতে » পারি, তাহা 

হইলে আমি আর আপনাকে তজঙ্জুনের, আতখ্মজ বলির] শ্বীকাঁ? 

করিৰ না 



৮৮ : অহাঁভারত। 

টর কহিলেন, বৎস! তুমি আজি সাধ্য, কদর ও দেবকর, মহা, 

বল পরাক্রান্ত, বনু, হছতাশন ও ুরধ্যসদৃশ বিক্রমশালী, মহাবীরগণ কর্ডক 
পরিরক্ষিভ নিতান্ত ছরধিগম্য দ্রোণসৈন্য বিনাশ করিতে উৎসাহান্বিত 

হইয়াছ, অতএব তোমার বল বর্ধিত হউক) মহাবীর অভিমন্থ্য রাজ] 
ঘুধিষ্ঠিরের এই বাকা.শ্রবণ করিয়া সারথিকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
ছে স্থমিত্র ! তুমি শীস্ত্র দ্রে্রণাচার্য্ের অভিমুখে অশ্বচালন কর। 

উল রিতি (0০---- 

বট ত্রিংশভম অধ্যায়। ৩৬ 

হেরাজন্! অভিমন্থ্য যুধিিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিকে 

সম্বোধন পূর্বক চল চল বলিয় বারশ্বার আদেশ করিলে, সারথি তাহাকে 
কহিল, আযুম্মন! পাগুবগণ আপনার প্রতি গুরুভার সমপর্ণ করিয়]- 

ছেন; এক্ষণে এই কার্য আপনার উপযুক্ত কি না, সবিশেষ পর্যযালোচন। 

করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন; আচার্য ভ্রোণ কাধ্যনিপুণ, দিব্যান্ত্র কুশল) 

আপনি নিরস্তর সুখ সম্তোগে পরিবদ্ধিত হুইয়াছেন। তখন অভিমন্যু 

সহাস্য বদনে কহিলেন, হে সারথে! ক্ষত্রিয়গণ ও ড্রোণাচাধ্যের কথা 
দুরে থাকুক, অমরগণ পরিবৃত এরাবতসমারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিতও 

যুদ্ধ করিব। অদ্য ক্ষত্রিয়গণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আমার কিছুই 
বিশ্মর নাই | এই সকল শক্রসৈন্য আমার ষোড়শাংশের উপযুক্ত হইতেছে 

মা। অন্যের কগ! দূরে থাকুক, বিশ্ববিজয়ী মাতুল ও পিতার সহিত 
গ্রাম করিতেও আমি তীত হই নী। অভিমন্ত্যু এই প্রকারে সারথির 

বাক্যে অনাদর প্রদশন পূর্বক কহিলেন, হে সত! তুমি সত্বর দ্রোণ 

সৈন্যের অভিমুখে গমন.কর। 

পরে সারথি সাতিশয় অসন্তষ্টচিত্তে ত্রিবর্ষ বয়স্ক সুবর্ণ ম্ডিত হক়গণকে 

জ্রোণ সৈন্যাভিমুখে সঞ্চালন করিল। মহাবেগবলশালী জশ্বথগণ সারথি 

কর্তৃক পরিচালিত হইয়। দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইল। কৌরবগণ 
অজ্জনতনয় অভিমন্যুকে আগমন করিতে দেখিয়। আচার্য্যকে অগ্রসর 

করত গমন করিতে লাগিলেন । এ দিকে পাওবগণ অভিমন্থযর অনুগামী 

হইলেন। যেরূপ সিংহশিশু হস্তীযুথ প্রাপ্ত হয়, সেই ব্ধপ কর্ণিকার লাঞিত 

ধ্ব্দওশালী ববর্ণরত্বালন্থৃত অভিমন্থ্য সংগ্রামাতিলাষী হইয়া! নিভীকের 

শান্ব দ্বোণ প্রভৃতি বীরগণকে প্রাপ্ত হইলেন । তখন বৌরবগণ যৎপরো- 
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নাস্তি সন্তষ্ট হইয়! অভিমন্ত্যকে প্রহার করিতে আর্ত করিলেন । সরিদ্বরা 

গঙ্গার আবর্ত ষে রূপ সাগর মধ্যে প্রবেশ করিরা মৃহূর্তকাল মধ্যে তৃমুল 
হইরা থাকে, সেইরূপ পরস্পর প্রহ্রণশীল বীরগণের অতি ভয়াবহ সংগ্রাম 

হইতে লাগিল। এই অবসরে মহাবলশাঁলী অভিমঞ্য ভ্রোণাচার্ষের 
সার্ষাতে বাহ ভেদ করিয়। ত্ন্মধো প্রবিষ্ট হইলেন । হস্তী, অশ্ব, রথ ও 
পদাতিগণ মহাবীর অভিনন্্াকে পিপক্ষমধ্যে গ্রবেশ পূর্বক বারসংহারে 

সমুদাত দেখিরা হষ্টচিন্তে তাহার চিক পরিবেষ্টন করিলে, বীরগণ 

নানাবিধ বাদাপবণি, দিল, বাহনাস্ফোটন, গভীর গর্জন, হকার, থাক্ 
থাক্ শব্দ, অতি ভীবণ হলহ্লা বন, গমন ক না, আমাগ সমীপে অব- 

স্থান কৰ, আমি এই স্থানে বাহধাটি, এই প্রকার কোলাহল, হস্তিবৃংহিত 
অলঙ্কারশিঞ্জিত, হাসা ও অঙ্গের খবধ্বনি দ্বার) পৃথিবী পল লিনা দিত 
করিয়! অভিমন্তার প্রতি পাবনান তইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্থ্ 
তাহাপিগকে আগমন কলিতে অখতোকন কবিঘা অন্মচ্চেদী শর সম ছারা 
সংহার কবিতে লাগিলেন। ভাঁভার! নানাবিধ লক্ষণাঙ্কিত শরনিকরে 

নিহত ইরা শলভের বঞ্জি প্রবেশের নায় সংগামস্তলে নিপতিত হইতে 
লাগিল। দেই সময় রণাঙগন ভাভাদিগের অবয়বে কুশসমাচ্ছন্ন যজ্তবেদীর 
ন্যার সমাবীণ হইয়া উঠিন। অজ্ছুন্তনয অভিমন্া গোধাচন্মবিনিশ্দিত 

অস্কুতিজাণ, শর, কানু, অসি, বন্ম, অস্কুণ, অভীষ, তোর, পরশু, গদা, 

জি, কস্পন, গভোদ, সন 
অযোগুড়, প্রান, খাটি, প। উপ, ভিন্পি[ল, পরিঘ, পুজি 
মই।শঙ্ব, কুন্ত, কৰতগ্রচ, অদগর, শেপশায়, পাশ, উপল) কেসুর ও অঙগদে 

হুশোাভিত মৃুনাভর গন্ধাননতিপূ সততা সহস্র করধুগল ছেদন করিলেন । 

রে গরাছিন, পঞ্চশীর্ষ জুঙক্গেৰ নগাধ কুরসি ভ্ত পনৃহ দ্বারা রণস্থল 

তি শেভন([ন হইতে লাঙ্গল । নে সকল নন্তক মনোহর নাসিক, আঁদ্য 
ধেশকলাপে সুশোভিত, বনণীর কুগুণ, মাল্য,মুকুট, উধ্পীষ ও মণিরত্তে 

বিভূবিত পদ্ম সদৃশ এবং চন্ত্র কুর্যেব ম্যায় প্রভাশালী ও ত্রথ বিবীন; যাহ! 
রে'ষভরে ওষ্টপুট দংশন করিয়া রতিফাছে ১ যাহা! হইতে অনবরত শোণি- 

তধার! বিণির্গত হইতেছে ; নাও রষাহ1 ভইতে হিতকর ও প্রীতি- 
জনক বাঁক্য নির্গত হইত, মহাবল রা ভমন্তা বিপক্ষগণের দেই মস্তক সমূহ 
ধারা মেদ্রিনীমণ্ডল সদাচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধব্ঁনগরাকার ষে সকল রথ 
ঈশামুখ, বিচিত্র বেণু ও দও উত্তমরূপে সজ্জিত ছিল। অভ্ভিমন্থ্য শর- 

লাল দ্বারা তাহার রথী সকল বিনষ্ট; জঙগঘা, অজ্বি, নান, দশন, চক্র, 
উপস্কর ও উপস্থ দক ছিন্ন, উপকরণ সমস্ত ভগ্ন, 'আন্তরীন নদুৰয় নিক্ষিপ্ঠ, 

অঅ 



বড মহাভারত । 

অবশেষে রথ সকল খণ্ড ধও্ড হইতে লাগিল। পরে তিনি পতাকা, অঙ্কুশ 
এবং ধ্বগ্বসম্পন্ন, ভূখবর্মধারী, শত্রপক্ষীয় গজারোহী, গজ ও পাদরক্ষক- 
গণকে শ্রীবা বন্ধন রঙ্ু, কম্বল, ঘণ্টা, শুণু, দশনাগ্রভাগের সহিত শাণিত 
সাঁয়ক সমূহ দ্বারা ছেদন কপ্সিলেন। বানায়ুজ কাঙ্বোজ, বাহিলক এবং 

পার্বতীয়, স্থিরপুচ্ছ, স্থিরকর্ণ, স্থিরলোচন, বেগসম্পন্ন যে সকল অশ্ব শক্তি, 

খষ্টি ও প্রাসযোধী স্থুশিক্ষিত যোদ্ধবর্গে সারূঢ ছিল, ভাহাদিগের মুকুট 
ও চামর বিনষ্ট, জিহ্বা ও নয়ন ছিন্ন, অস্ত্র ও যকৎনিষফ্াশিত, আরোহী 

সকল নিহত এবং চণ্ম ও বন্দ সকল নিকর্তিত হইল । তাহার! মল, মৃত্র ও 
শোণিতধারাত় পরিপ্লত এবং বিগতপ্রাণ হইয়। ক্রব্যাদগণের আনন্দ বর্ধন 
করিতে লাগিল। যেরূপ ভগবান ত্রিলোচন ছুর্দাত্ত অসুর সৈন্য সংহার 

করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিষুতুল্য প্রভীসম্পন্ন অভিমন্া এই ছক্ষর কার্য 
সাধন করিয়া অঙত্রয়শালী আপনার সৈন্যগণকে বিমর্দিত ও ,পদাতি- 

গণকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর কাণ্তিকেয় যেরূপ অস্থর সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, তন্দ্রপ 

একমাত্র অভিমন্থ্যকে কৌরব সৈন্য সংহার করিতে দর্শন করিয়া আপ- 
নার পক্ষীয় বীরগণ ও আপনার পুত্রগণ দশ দিক অবলোকন ! করিতে 

লাগিলেন। তখন তাহাদিগের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল) নেত্রদ্বয় সাতিশয় 
চঞ্চল হ্ইয়! উঠিল; শরীর কণ্টকিত ও ঘর্মাক্ত হইতে লাগিল। তখন 

তাহার শক্রবিজয়ে 'একাত্ত উৎসাহবিহীন ও পলায়নপর হইয়া! জীবিতা- 
ভিলাষে গোত্র এবং নাম উচ্চারণ পূর্বক পরম্পরকে আহ্বান, নিহত 
পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু ও সন্বন্বীদ্দিগকে পরিত্যাগ এবং হস্তী ও অশ্ে 
আরোহণ করত সত্বর প্রস্থান করিলেন। 

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায় । ৩৭1 

ছে নরনাথ? রাঁজ। হর্যোধন অভিমন্থ্যর শরনিকরে স্বীয় সেনাগণকে 
ছিন্রভিন্ন দেখিয়া! ক্রোধভরে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর 
জোণাচার্ধ্য ছুর্যোধনকে অভিমঙ্ার প্রতি ধাবমান দেখিয়া যোধগণকে 
কছিলেন, হে যোধগণ! তোমর! সত্বরে ছুধ্যোধনের অনগমন কর। 
অভমন্থ্য আমাদিগের সাক্ষাতেই বীরগণকে সংহার করিতেছেন । এক্ষণে 
তে 1৭৭1 নির্ভয়চিত্তে অভিমন্্ক প্রতি ধাবমান হইয়া কৌ'রবদিগকে 
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গরিত্রাণ কর। তখন মহাবলশালী রণৰিজরী সুহৃদ্গণ তাহার আজ্ঞা 

সারে ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে ছুর্যযোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন । তদনত্তর 

আচার্য দ্রোণ, অশ্বথামা, কপ, কর্ণ, কৃতবর্শী, শকুনি, বৃহদ্বল, মদ্ররাজ, 

ভুরি, ভূরিশ্রবা, শলা ও পৌরব বৃষসেন নিরস্তর শরবৃষ্টি দ্বারা অভিমন্থ্যকে 

নিব্যরিত ও বিমোহিত করিয়া মহারাজ হুর্য্যোধনকে পরিমুক্ত করি* 

লেন। মহাবীর অভিমন্গ্য আস্য দেশ হইতে"আচ্ছন্ন কবলের ন্যায় 
এই ব্যাপার সহ্য করিতে না পারিয়! শরজাণ নিক্ষেপ পুর্বর্বক অশ্ব, 
সারথী ও মহারথগণকে পরাম্মুখ করত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে 
লাগিলেন। ভ্রোশপ্রমুখ মহারখগণ আমিষলিপ্স, সিংহ সদৃশ অভিমস্থ্যর সেই 
গর্জন সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না ; স্থতরাঁং বহুসংখ্য রথদ্বারা তাহাকে 

পরিবেষ্টন পূর্বক নানাবিধ লাঞ্ছনাযুক্ত শর সমুহ নিক্ষেপ করিতে আরস্ত 
করিলেন। মহাবল পরাক্রাস্ত অতিমন্্য সায়ক নিচর দ্বারা আকাশ- 

পথেই সেই সমস্ত শরজাল নিরাকৃত করিয়। তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন । 
তখন এই ব্যাপার অতি আশ্চর্য বলিয়! বোধ হইতে লাগিল। পরে 

দ্রোণপ্রমুখ মহাবীরগণ ক্রোধপরবশ হইয়া সমরে অপরাত্ুখ অভিমন্াকে 
ংহার করিবার নিমিত্ত বিষধর সদৃশ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন । 

মহাবীর অভিমন্ু একাকী বেলার ন্যায় বিক্ষোভিত সাগর সদৃশ সেই 
বল ধারণ করিতে লাগিলেন! এইরূপে পরম্পর সংহারে প্রবৃত্ত উভয় 

পক্ষের কেহই রণস্থল হইতে পরাত্মুখ হইলেন না। সেই সময় দুঃসহ নয়, 
দুঃশাসন দ্বাদশ, কৃপাচার্ধ্য তিন, ভ্রোণ সপ্তদশ, বিবিংশতি সপ্ততি, কৃত- 

বর্ম সাত, বৃহদ্বল আট, অশ্বখাম1 সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্ররাজ ছয়, 

শকুনি ছুই ও ছুর্য্যোধন তিন শরে অভিমন্গ্যকে বিদ্ধ করিলে, মহাপ্রতাপ- 

শালী অভিমন্থ্য যেন নৃত্য করিতে করিতেই তাহাদিগকে তিন তিন শরে 
বিদ্ধ করিলেন। 

রাজ! ছূর্য্যোধন প্রভৃতি ৰীরগণ অভিমন্থ্যকে এই প্রকার ভয় প্রদর্শন 

করিলেও, তিনি নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া অভ্যাসকৃত বল প্রদর্শন 

পূর্বক খগরাক্গ গরুড় ও পবনতুলা মহাবেগসম্পন্ন, সারখির নিয়োগবস্তী 
অশ্ব দ্বার! ত্বরমীাগ অশ্মকেশ্বরকে নিবারণ করিলেন। শ্রীমান্ অশ্মকেন্বর 

অভিমন্থ্যর সশুখীন হইয়] “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া দশ শরে তাহাকে বিদ্ধ 

করিলে, মহাবীর অতিমন্যু হাস্য করিতে করিতে দশ শরে তাহার সারথি, 

অশ্ব, ধ্বজ, বাহুদ্বয়, শরাসন ও মস্তক ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। 

এই অবসরে অশ্মকেশ্বরের সৈন্য সকল পলাম্মন' করিতে আরগ্ত করিল । 
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পরে কর, কপ, দ্রোণ, অশ্ব্থামা, শকুনি, শল, শলা, ভূরিশ্রৰা, ক্রাঁম, 

সোমদভ, বিবিংশত, বৃষসেন, সুযেণ, কুগুভেদী, প্রতর্দন, বুন্নারক, 

ললিখ, প্রবাহ, দীর্ঘলোচন ও হুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমন্ত্যর প্রতি শর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মহ।বল পরাক্রাস্ত অভিমন্থ্য সকল শরে 
াতিশয় নিপীড়িত হইক্স| কর্ণের প্রতি কবচ ও দেহভেদী এক শর নিক্ষেপ 

করিলেন! সেই শর কর্ণের কবচ ভেদ করিয়া বল্ীকমধ্যে সর্প প্রবে- 
শের ন্যার ধরাতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর কর্ণ সেই দারুণ আঘাতে 
যত্পরোনান্তি ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়! ভূমিকম্পকালীন পর্কতের ন্যায় 

বিকম্পিত হইম উঠিলেনশ। পরে আভিমষ্ভা ভ্রোধপরবশ হইয়া অন্য 

শ[ণিত তিন শর দ্বার দীগ্ছচলাচন, স্ববেণ ও কুণ্তভেদিকে বিদ্ধ করিলে, 

মহাবীর করণ তান প্রতি পঞ্চবিত্শতি নাঁবাচ, জশ্রথামা বিশতি শর ও 

কৃতবন্সী সাত শর নিক্ষেগ কদেলেন । সৈনা সকল শরাচ্ছন্ন দেহ, নিতাস্ত 

ক্রুদ্ধ অজ্ঞুনন্দন ভিনগকে পাশভ্স্ত যসেব নায় বণস্তলে বিচরণ করিলে 

অবলে।কন কারল। মভাপ্রভাপবান্ অভিমন্থ্য সমীপস্থ শলাকে শর 

সমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন কাঁধরা কুকষসৈন্যদিগকে বিভীিকা প্রদর্শন পুরর্বক 
আক্রোশ করিতে লাশিলেন। শলা মন্বভেদী শরদিকরে সাতিশয় রিদ্ধ 

হইয়া রথোপস্থে বিষ ও বিনোহিত হইলেন। হে রাজন! আপনার 
সৈন্যগণ শল্যকে শরবিদ্ধ অবলোকন বরিয়া দিংহ নিপীড়িভ মুগের 
ন্যায় আচারের সাক্ষাতে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে দেবতা, 
চারণ, গন্ধ ও পিতৃগণ এবং ধর(তলগত ভুত সমস্ত সাংগ্রামিক যশে অভি- 
মহ্থ্যকে অচ্চন। করিতে আরম কারলে, তিনি হত ভৃতাশনের ন্যায় মনো 
হর শোভা পারণ কারলেন্। 

অক্টাত্রংশভম অধ্যায় । ৩৮। 

ধরার কহিলেন, সপ্তর ! অঙ্জুন তনম্স মহাবীর অভিমন্থ্য এইবপে 
মহাধস্থদ্ধগণকে বিমর্দন করিতেছে দেখিরা অস্মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ 
বীর তাহাকে নিবারণ করিরাছিল ? 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! মহাবীর অজ্ঞুনতনয় যে রূপে দ্রোণ 
পরিরক্ষিত রথসৈন্য ভেদ করিবার মানসে নমর ক্রীড়া করিয়াছিলেন, 
তাহা শ্রবণ করুর্ন। শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যে্ঠকে অভিমন্থযশরে 
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নিতান্ত বাথিত দেখিয়া রোঁধভরে শর নিক্ষেপ পূর্বক তার প্রতি ধাব- 
মাঁন হইলেন | জাতিস্থ মহাবীর অজ্ঞ্নতনয় শাণিত সায়ক সমূহ নিক্ষেপ 

করিরা এককালে ভাকহ হন্তক, ভন্ত, পাদ, তশ্থচত রর, ছত্রঃ ধবজ, 
ত্রিবেণু, তল্প, চক্র, যুগ, ইষা, তৃতীর, অন্কর্ষ, পতাকা ও অন্যান্য রথোপ- 

কবণ এবং ুইভন চক্র গোল ও সা্থিরে ছেদন বরিয়। ফেলিলেন। 

তখন কেহই আাহাবে নরনগোচর করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর 

শল্যা কপে অজ্গনতলয়ের শুরে নিহত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন 

কবিতে লাগিল । থাকার লোপ সকল অ দ্ু“তনয়ের সেই অলৌকিক 

ঠ! ৮ | শে 

কাধ্য দশন পবা ইহ সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করাত লাগিলেন । 
৫ ৯ পালি সই দি ভা হিকাট ৩৯ শি তক লা15, ্ি ৫62 গালা শাহি শত তি ভ তা ধন 2 হহলে গায় সেন)গ৭ তি 

০৬ রর িাতারিরনত রর লি কি. 
নর 7 তত শু সু হি শি, ভাপগ্রবহাস ও মান আবণ ফরাতয়া। বহুবিধ অন্ভুশশ্্র 

এ ০ এ রি ০১১ ্ৈ খনি ৬ হব পাকি তর্ণাধ পে কাহার শ্রানতত ধাবমান হতল। সেই সকল 

দেলোরু শপা হব গলি রথে, কতকগ্ডলি অশ্বে, কতকগুলি গজে ও 

পদ গমন পুলক বাপশক, রথনেমি নিশ্বন, হুঙ্কার, দিহনাদ, জ্যানি- 

হন) তলশানি ও “ঘাবতর গঙ্জন কত আদ্য জবিতাবস্থায় আমাদের 

২ €, ১ ০ চব ৮ 1 সত শন ির 4 ভঙ্গে নিস্তব্র ন।ই বালঘ়া ভাভিমন্তার প্রত্তি গঞ্জন করিতে লাগিল । তখন 
পা ডি রঙা হি 

তি হস্ত; শোভা পিক এইরূপ কহিতে দেখিয়া ইযৎ হাস) করিলেন 

এেনং দদিল আনস্ত ভাভাদিগের মধো যে বাক্তি ভাহাকে তগ্রে গাহার 
পল, [ভাতে 2 হা।ত5 পদ্ধ কবিরা বিচি ভক্ত লাঘব প্রদর্শন করিবার 

মাপে হুদুতা তর ,বে হুদ কাবতে লাগিলেন । অনস্তর যাদের ও 

পূনঞ্ার়ের শিক মে জস্্ লাডি কারয়াচিলেন, ভাহা তাহাদিগের ন্যায় 

প্রহদগ করিতে লাগিজেন। শুদ্ধ কালে ত।হার শর নিক্ষেপ ও শর গ্রহণ 

শপ 

ও, চে: এ €৩ 2৫ 
1 

শাক শি 
বটুই 'গ্রভেদ রুহুল না অজ্ছুন ভনয়ের প্রম্ষরিত শরাসন 

চড়দিত শুরহল গন আশ্ামগুলের ম্যায় দুই হইতে লাগিল। তাহার 
জ্য। ও হলগ্বনি বনাবাণান জলদম ঞল বিনিচ্ুক্তি জশনি নিস্বনের ন্যায় 

প্রত তই লগিন । তানান। অনধী, প্রিয়দশন সুভদ্রা তনয় অভিমন্থ্য 
বীরগণের সন্মান রক্ষার শর ও অস্ত্র দ্বার। তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 

লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রভাকর যেরূপ প্রাবুট, কাল অতিক্রান্ত 
হলে ঘরতৰ হইয়া উঠেন, সেইরূপ মহাবীর অজ্ঞুনতনয় অভিমন্থা 
প্রথমে মৃদ্ুভাবে পরে ক্রমে তীক্ষতা অব্নশ ; পুর্ধক দিবাকর কিরণের 
ন্যায় সথতীক্ষ রুক্নুপুঙ্ঘ বিচিত্র শরনিকর বর্ষণ, করিতে আরস্ত করিলেন, 
এবং সহস্র সহ ক্ষুরপ্র, বৎসদণ্ড, বিপাঠ, অর্চজ্্র সন্গিভ'নারাভ ্, গ্চ, 
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অঞজলিদ্বারা ক দ্রোণ 1চার্যের সযক্ষে রথ সৈনাকে আচ্ছাদিত করিলেন। 
এই প্রকারে কৌরবসৈন্যগণ মহাবীর অভিমন্থার ভয়ঙ্বর সায়ক সমূহে 
সাতিশয় ব্যথিত হুইয় সংগ্রামে পরাজ্মুখ হইতে লাগিল। 

ভি 

উনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় । ৩৯। 

ধতরাষ্্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অর্জুননন্দন মৎপুত্রের সৈন্য- 

গণকে অনায়াসে নিবারণ করিতেছে শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় লজ্জা ও 

সন্তোষে যুগপৎ আক্রান্ত হইতেছে । এক্ষণে অস্থরগণ্র সহিত কান্তি- 

কেয়ের যুদ্ধের ন্যায় কৌরবগণের সহিত অভিমন্থ্যর যুদ্ধ বিস্তার করিয়! 

বর্ণন কর। 

সঞ্জয় কতিলেন, হে রাজন! মহাবীর অভিমন্ত্য একাকী যে বহুসংখ্য 

যোৌধগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে 

বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারথ অভিমন্গ্য উৎসাহ সহকারে 

রথারোহণ পূর্বক সমরোৎসাহী শত্রনিপাতন কৌরবপক্ষ বীরগণের প্রতি 

শর বর্ষণ করিতে লাগিদেন। সমরাক্গনে এ মহাবীর অলাতচক্রের ন্যায় 

্রমণ পূর্বক দ্রোণ, ক, কপ, শল্য, অশ্বথামা, ভোজ, বৃহদ্থল, দ্র্য্যোধন, 

সোমদত্তি, শকুনি, অন্যান্য ৰহুসংখ্যক ভূপতি ও রাঁজতনয় এবং সেনা- 

গণকে অতি ত্বরাক় শরবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে তিনি 
এরূপ শীন্ব পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, যে তাহাকে চতুর্দিকে বর্তমান 

বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে রাজন! অমিততেজা অভিমন্্যুর 

এইরূপ অসাধারণ সমর নিপুণতা দর্শন করিয়া কৌরব সৈন্যগণ গকাস্ত 

ভীত ও ঝিকম্পিত হইতে লাগিল। 

এঁ সময় প্রতাপশালী মহারথ আচার্য্য দ্রোণ অভিমন্ুর অসামান্য 

পরাক্রম নিরীক্ষণ পূর্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে ছুষ্যোধনের মর্ম বিঘটিত 

করিয়াই যেন কৃপাঁচার্যকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন, হে ভদ্র! 

ওঁ দেখ, মহাবীর অর্জুননন্দন, ধর্্মরাজ যুধিঠির, নকুল, সহদেব, ভীমসেন 
ও অন্যান্য বান্ধব, সম্বন্ধী এবং মধ্যস্থগণকে সন্তোষিত করিয়া! পাওৰ- 

গণের সন্মুথে গমন করিতেছে । আমার মতে উহার সদৃশ সমরবিশারদ 

ধনুর্ধির আর কেহই নাই। এ মহাবীর ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে সমস্ত 
কৌরব খৈন্যকে, বিনষ্ট করিতে সমর্থ কিস্ত কি জন্য তাহা! করিতেছে 
না, বলিতে পারি না। 
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তখন রাজ ছুর্য্যোধন কর্ণ, বাহিলক, হঃশাসন, শল্য ও অন্যান্য পতি 

গণুকে কহিতে লাগিলেন, হে নৃপগণ ! দেখ, সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের আচার্য 

ব্রহ্মৰিদগণের অগ্রগণ্য দ্রোণ মোহপ্রযুক্ত অর্জন নন্দনকে সংহার করিতে 

বাসন! করিতেছেন না । আমি সত্যই কহিতেছি যে, আচার্য্য নিধনো- 
দ্যত হইয়া যুদ্ধ করিলে মানবের কথ দূরে থাকুক, তাহার নিকট কৃতা- 
স্তেরও নিস্তার নাই। কিন্ত ধনগ্য় তাহার প্রিয় শিষ্য; শিষ্য, পুত্র ও 

তাহাদের ধার্শিক অপত্য একান্ত স্নেহের ভাজন হয় বলিয়াই আচার্য্য 
অভিমন্গ্ুকে রক্ষা! করিতেছেন। অজ্জুনতনয় আচার্য কর্তৃক রক্ষিত 

হইয়াই আপনাকে ৰীর্যযশালী বোধ করিতেছে; অতএব এ্ঁ পৌকুষাভি- 
মানী নরাধমকে সত্বরে নিধন কর। 

মহাবীরগণ ছুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে অভিমন্থ্যুকে 

সংহার করিবার অভিলাষে ত্বরান্বিত হইয়া আচার্য্য ড্রোণের সমক্ষে 

তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। এ সময় দুঃশাসন গর্বিত বাক্যে 

ছর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! রাহু যেরূপ দ্িবাকরকে গ্রাস 

করে, সেইরূপ অদ্য আমি সমস্ত পাঞ্চাল ও পাপগ্ুবগণের সমক্ষে অভি- 
মনকে সংহার করিব। তখন অভিমানী বাক্দেব ও ধনঞ্জয় আমার 
হস্তে অভিমন্ত্যুর নিধন বার্ড শ্রবণ করিয়া অবশাই জীবন পরিত্যাগ 

করিবে ; পরে কৃষ্ণাজ্ঞুনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে অন্যান্য পাগুবগণ বন্ধু 

বান্ধবের সহিত জড়ের ন্যায় অসমর্থ হুইয়। একদিনেই কৃতাস্তের করাল 

কবলে নিপতিত হইৰে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! এইকূপে এক 

_ অভিমন্থ্য বিনষ্ট হইলে তোমার সমস্ত শত্রু বিনষ্ট হইবে, অতএব আমার 

পাশ 
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| মঙ্গল চিস্ত। কর, আমি তোমার অরিগণকে সংহার করিতেছি । 

মহারাজ! আপনার তনয় দুঃশাসন এই বৰলিয়। উচ্চম্বরে আর্তনাদ 
পরিত্যাগ পূর্বক ক্রুদ্ধচিত্তে অভিমন্থ্যর অভিমুখে, গমন করত তাহার 

প্রতি শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারথ অভিমন্যুও তাহার 
প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবীর হুঃশাসন 

; রোষভরে মদমত মাতঙ্গের ন্যায় অভিমন্যর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে 

লাগিলেন। পরে এ রথশিক্ষাবিশারদ মহাবীরদ্বয় রথ দ্বারা সব্য ও 

দক্ষিণে বিচিত্র মণলাকারে বিচরণ করত যুদ্ধ করিতে আরস্ত করিলেন। 
সকলে পণব, মৃদক্গ, ছুন্কুতি, ক্রকচ, মহানক, বর্ঝর, ও ডেরীধ্বনি এবঃ 

সাগর সদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগি. লন। 
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চত্বারিংশভম অধ্যায় । ৪০1 
হে রাঁজন্! শরবিক্ষতাঙ্গ মতাবীর অভিমন্ত্রা দর্প সহকাঁবে হ্ীয় 

শক্র মহাবীর ছুঃশাসনকে কঠিতে লাগিলেন, চ্চে হপা রোষপরায়ণ, 

অধর্্ান্থরক্ত বীরাভিমানী পুরুষ । আছি সৌভাগাক্রমে সমরাঙ্গনে 
তোমারে নিরীক্ষণ করিতেছি; তৃমি যে সভামধো প্রতরাঙ্ট্রের সমঘক্ষে 

কটুক্তি দ্বার! ধর্্রাজ বুধিষ্টিরকে কোপিন্য করিরাণিলে, এবং কপউদাত 
কি 

অবলম্বন পুর্বক বলমদে মত্ত ভইরা মভালীন ভীতসেনকে যে কুন্াক্য 

কহিয়াছিলে, আগ্রি তাহার গ্রতিকিল পাপ্পু ভব হলে দশটি আয 

অচিরাৎ্ পরবিস্তাপহরণ, রোষ, হাশান্তি লোউিও জুজ্গাল তা) ভোভ) 

ঁ অন্যাহিত এবং আমার গুকগণেব রাজ্যভন্প গগ্রতাত কপ 

প্রাপ্ত হইবে । আমি সমরে দেনাগনের সনক্ষে অতি সহ 

দ্বারা তোমারে শাস্তি প্রদান পূর্বক ক্রোধশরামণ দ্ুপদা কমা 9 অমন 

পরবশ মহাবীর ভীমসেনের নিকট অঞ্জণী তইব। ঘর্দে ভুমি সংগ্রাম 

পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না কর, তাহা তইলে আমা শিকট কোন, 

টি এ] 
ক 
এ. চি ্ ৯ শখ 

ক্রমেই ভোমার জীবন রক্ষা হইবে না 

৪ ডি মহাবীর আজ্জুননন্দন এইবপে নর্দশ কবিন। ঢ০শাচাকুনাল 1] 

১ালয নর 

কাল, অগ্রিও অনিল নদৃশ তেছঃসম্পনন আঃ নিদ। কন বান লিলেপ বে 

শেেন। অভিননুযুর পরিত্যক্ত লাক ভঃশাষনেৰ ভর্ঃনশ ছেদ এষ 

ভূঙ্গঙ্গের বল্পীক প্রবেশের ন্যার পুজ্ে? মহ্িত ধা হতগা আনন কহিল) 

পুনরাধ মহাবীর অভিমন্য শরালন আক্ণ সাধন পুত ভারতে 

পঞ্চবিংশতিশরে বিদ্ধ করিলেন মহাপল দুঃশানিন আভিনন্ত।র শক- 

নিকরে বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়! গোপা শগানণন 2৪ মহ [গগন হইলেন! 

শতকালে সারণি তাহারে অচেহন দেখিবা সমরাঙ্গন হইতে অপস্যত 

করিলে, পাগুবগণ, ঘেপদেয়, পারঞ্চাল ও কৈকেরগণ এবং শিরাট সবলেই 

ঘোরতর দিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাগুবটসন্যগণ সমরাঙ্গনে 

সস্তষ্ট হইয়া নানাবিধ বাদ্যবাদন পূর্ধাক বিস্মিভমনে প্রপান শত্রু দঃশা- 

সনপরাজগ্মকারী মথাবীর অভিমন্ত্রার পরাক্রম দন করিতে লাগিল। 

ধর্ম, বাযু, ইন্দ্র ও অশিনীকুবারদ্বয়েব প্রন্থিমূদ্টি লক্ষিত ধ্বজমণ্ডিত রথে 

আরোহণ পূর্বক নহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণ, মহাব্স পরাক্তন্ত সাহকি, 

ডেফিতান, ধৃষ্টছ্যয়, শিগ ও কৈকের, ধৃষ্টকেকু, মহা, পার্ল এবং সঞ্জয় 

গণ যুধিঠিরপ্রমুখ পাওুবগণে সমবেত হইয়া দ্রোণ সৈন্যগণূকে ছিন্নভিন্ন 

করিবার অভিলাষে সত্বরে ধাবমান হইলেন। এ সময় সংগ্রামে 
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অপরাঘুখ বিদ্য়াভিলাধী উভক়পক্ষ বীরগণের তুমুল সংগ্রাম হইতে 
লাগিল। এইরূপে অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, রাজ! ছুধ্যোধন 

কর্ণকে কহিলেন, অঙ্গরাজ ! এঁ দেখ, ভাঙ্করের ন্যায় প্রতাঁপশালী মহাবীর 

ছুঃশাসন রণস্থলে বিপক্ষসৈন্যগণকে সংহার করিয়া অবশেষে অভিমন্ুর 

বশর্তীপন্ন হইয়াছে এবং পাওবগণ মহাবল কেশরীর ন্যায় ক্রুন্ধচিত্তে অভি- 
মন্থাকে রক্ষা করিবার মানসে সমরাঙ্গনে অতি বেগে গমন করিতেছে। 

হে রাজন্! সেই সময় আপনার পুত্রের পরমহিতৈষী মহাবীর কর্ণ 
রোধভরে স্ুৃতীক্ষ সায়ক সমুহে অডিমন্তাকে বিদ্ধ করিয়া তাহার অন্ুচর- 
গণের প্রতি তীক্ষ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন। আচাধ্যাভিমুখে 

গমনাডিলাধী মহাবীর অর্জননন্দন সত্বরে ত্রিসপ্ততি শার কর্ণকে বিদ্ধ 

করিয়া কৌরবপক্ষীয় রখিপ্রবরদিগকে বাথিত করিতে আরস্ত করিলেন। 
তথাপি কৌরব সৈন্যের মধ্যে কেহই &ঁ মহাবীর পুরন্দরপৌভ্রকে ভ্রোণা- 

ভিমুখ গমনে নিবারণ করিতে পারিলেন না। সেইসময় সমস্ত ধনুর্ধর 

অপেক্ষা অভিমানী বিজর়াতিলাধী পরশুরাম শিষ্য মহাবীর কর্ণ 

শত শত উত্তমান্ত্রে অভিমন্থাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু 

মহাপরাক্রান্ত দেবতুল্য অজ্ছুনতনয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন 
না। ভিনি শিলাশিত আনতপর্ধষ বহু ভল্ল দ্বারা বীরগণের শরাসন ছেদন 

করত বলপুর্ধক কর্ণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শরাসন্ 

পরিতাক্ত বিষধর সদৃশ শরনিকরে তাহার ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব সকল ও সার- 

থিরে ছেদন করিয়াছিলেন । অনন্তর মহাবীর কর্ণ অভিমন্যুর প্রতি সন্গত 

পর্ধব পঞ্চশর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জুন কুমার অনায়াসে সেই সমস্ত 
শর সহ্য করিয়া মুহূর্ত মধ্যে এক শরে তাহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন 

পূর্ধবক তৃতলে পাতিত করিলেন। তৎকালে কর্ণের ভ্রাতা তাহারে, তদবস্থ 
অবলোৰন পূর্বক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করত্ত,.সত্বরে অভিমন্ত্যুর প্রতি 

ধাবষান হইলেন। সাহুচর পাওবগণ কর্ণের এ রূপ দুর্দশা সন্দর্শন করিয়। 
উচ্চম্বরে পিংহনাদ, বাদিত্র বাদন ও অভিমন্তার প্রশঙ্পা করিতে লাগি- 
লেন। 

এক চত্বারিংশভম অধ্যায় । ৪১। 

ছে প্রাজন্! কর্ণের ভ্রাতা বারংবার গর্জন, ও শরাসনজ্যা আকর্ষণ 
পূর্বক অতি ত্বরায় অভিমন্য ও কর্ণের রথমধ্যন্থলে উপস্থিত হইয়া দশ 



৯ - সাভার | 

বাঁধ নিক্ষেপ করত অভিমন্থ্যকে ও তাহার সারথিকে ছত্র, ধবজ ও তরলের 

সহিত বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অভিমন্থ্য হ্বীয় পিত। ও পিতামহ সদৃশ 
অমান্থষ কার্ধ্য করিয়া পরিশেষে কর্ণের ভ্রাতার শপে নিপীড়িত হইলেন 

দর্শন করিয়া কৌরবগণ সাতিশয় সন্তষ্ট হইলেন। সেই সময় মহাবীর 
অভিমন্থ্য সদর্পে এক বাপ পরিভ্যাগ পূর্বক কর্ণের ভ্রাতার মন্তক ছেদন 

করিয়! ভূতলে পাতিত করিলেন। কর্ণ অভিমস্থ্যশরনিহত ভ্রাতাকে বাযু- 
বেগে পর্বত হইতে পতিভ কর্ণিকারের ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়। 
সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। 

এইক্ধপে মহাবীর অভিমন্থা কর্ণকে সমরপরাজ্ুথ করিয়া কম্বপত্রপরি- 
শোভিত শর সমূহ নিক্ষেপ পূর্বক অন্যান্য বীরগণের প্রতি ধাবমান 
হইলেন এবং সেই বিবিধ চতুরঙ্গ কৌরবসৈন্যগণকে রোষভরে শরবিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। কর্ণ অভিমন্যর শরসমূৃছে আহত ও ব্যথিত হইয়! 
মহাৰেগে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে সমরে তক্ষ 
দিয়। পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর অভিমন্থর ঘারিধার। ও শলত 

সমূহ সদৃশ শরনিকরে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছাঁদিত হইলে, কিছুই নয়নগোচর 
হইল না। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ অভিমন্যর বাধে জজ্জরীভূত হইয়! 
সকলেই পলায়ন কর্ধিল। কেবল মহাবীর সিস্কুরাজ সেই স্থানে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। 

ভখন মহাবীর অভিমন্ত্যু শঙ্ঘধবনি করত কৌরব সৈন্যমধ্যে নিপতিভ 

হইয়া কক্ষদহন হুতাশনের ন্যায় শরানলে বিপক্ষগণকে দগ্ধ করিতে লাগি- 
লেন এবং মৃহ্র্তমধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে বিনাশ 
করিয়। ধরাতল কবন্ধময় করিলেন। কৌরব সেনাগণ অভিমন্থার শরনি- 
করে একান্ত ব্যাকুল হইয়! জীবন রক্ষার্থ মহাবেগে চতুর্দিকে গমন পুর্ব্বক 
স্বপক্ষগণকেই বিনাশ করিতে লাগিল। অভিনস্থাবিক্ষিপ্ত বিষম বিপাঠ 
সকল রখ, নাগ ও অস্ব সমস্ত সংহার করিয়া তৃলে পতিত হইল। আমুধ, 
অস্কুলিআাণ, গদা! ও অঙদ সমৰেত, স্বর্ণাভরণমণ্তিত সহস্র স্তর ছিন্ন বাহু 
এবং অসংখ্য সায়ক, শরাসম, খড্গা, মানবকলেবর ও মাল্যকুণ্ডলসনাথ 

নরমস্তক সমস্ত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি দিব্যাভরণ- 
দুষিত আসন, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, চক্র, যুগ, শক্তি, চাপ, অসি, ধ্বজ, চর্ম ও 
শর সকল এবং অসংখ্য মৃত ক্ষত্রিয়, মৃত মাতঙ্গ ও মৃত তুরঙ্গ নিপতিত 

হৃগুয়াতভে রখাজন ক্ষথকালমধো অগম্য ও অতি ভয়ঙ্কর হইয়া! উঠিল । 

নিহন্যমধন রাজপুত্রগণ পরস্পর রোদন করিতে আরস্ত করিলে, রণস্থলে 



জোশ পর্ব । ৯৯ 

ভীরুজনভয়াবহ অতি তুমুল শব্দ সমুখিত হইয়া চতুর্টিক্ প্রতিধ্বনি, করিল। 
তখন মহাবীর অজ্দ্ুনতনয় অসংখ্য শত্রসৈন্য এবং রথ, আঙ্ব ও কুঞজয় সমস্ত 
হার করিয়া কৌরৰ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্বক পাবকের কক্ষ দহনের 

ন্যায় শক্রগণকে বিনাশ করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল । সৈন্যগমন- 

সভভূত্ত প্রতৃত পার্িব ধূলি: সমুখিত হওয়াতে আমরা সেই সময় সেই অসংখ্য 
গজ, অশ্ব ও নরগণেক় প্রাণনাশক মহাবীর অভিমন্যকে দৃষ্টিগোচয় করিতে 

পারিলাম ন1 বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মহাবীর অঙ্জুননন্দন মধ্যাহকা- 

লীন দিবাকরের ন্যায় বিপক্ষগণকে তাপিত করিয়া সৈনামধ্যে দৃ্ট হুইক়1 
শোভা পাতে লাগিলেন। 

ঘিচত্বারিংশতম অধ্যায় । $২। 

ধৃতরাষ্রী কহিলেন, হে সঞ্জয়! অতান্ত সুখা, ৰাহবলদর্পিত, রণ* 

বিশারদ অঙ্জুনতনয় ত্রিহায়ণ উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়! 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার অভিলাষে সমরসাগরে অবগাহন করিলে, পাও্ৰ- 

সৈন্যগণের মধ্যে কোন্ কোন্ মহাবীর তাহার অন্থগমন করিয়াছিলেন £ 
সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির, তীমসেন, নকুল» 

সংদেব, মতসাদেশী যগণ, বৃষ্টহ্য়, বিরাট, কৈকেয় ও ধুষ্টীকেতু প্রস্তি 

অভিমন্থ্যর আস্মীয়গণ তাহাকে রক্ষা করিবার বাসনায় তাহার অনুসরণ- 

ক্রমে যুদ্ধে ধাবমান হইলেন। কৌরৰসেনাগণ পাঁওৰপক্ষীয় বীরগণকে 

যুদ্ধে গমন ব এতে দেখিয়া সমরে পরাম্ুখ হইল। তখন আপনার 
জামাতা উগ্রধন্বা অমিততেজ। সিস্কুরাঁজ অয়দ্রথ কৌ'রবসেনাগণকে হুস্থির 

করিবার অভিলাষে দিব্যান্ত্র সকল প্রয়োগ করত পুত্রবংসল পাওবগণকে, 

নিবারণ করিস! মতহত্তীর ন্যায় সমরস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

ধতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবাহ জয়দ্রথ একাকী পুত্রহিতৈষী 
ক্রোধপরায়ণ পাগবগণকে নিবারণ করিয়া সংগ্রামে অতিভাঁর বহন 
করিয়্াছেন। আমি জয়দ্রথের বলবীর্ধ্য অ্ভুত জ্ঞান করিতেছি। তুমি 
তাহার যুদ্ধবৃত্তাস্ত সবিস্তরে বর্ন কর। সিন্ধুরাঁজ জয়দ্রথ এমন কি দান 

হোম, যজ্ঞ বা তপস্যা করিয়াছিলেন যে, তিনি একাকী ক্রোধানক্ত 

পাগবগণকে নিবারণ করলেন ? 

[শসসক্ির “কছলে, হেন র|লন্! জঙ্দ্রথ যখন জী পদকে হ 



৯৪৩ মহাভারত । 

ছিলেন, তখন মহাবীর ভীমসেন তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছিলেন; মহা 
ৰীর জয়দ্রথ সেই অভিমানের বশবর্া হইয়] নিতাস্ত ছুঃখিতমনে ভোগ্য 
বন্ত হইতে ইন্্রিয়গণকে নিবৃত্ত ও ক্ষুধা, তৃষ্ণা) এবং আতগ ক্লেশ সহ 
করিয়। নিতান্ত রুশ ও শিরাচ্ছন্ন দেহ হইয়া তপোনুষ্ঠান এবং বেদোচ্চারণ 
পূর্বক বরলাভের নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা! করিতে 

লাগিলেন। অনন্তর তক্তবৎমল ভগবান্ *শুপতি জয়দ্রথের প্রতি সদয় 
হইয়। তাহাকে স্বপ্রাবস্থায় কহিলেন, হে জয়দ্রখ ! আমি তোমার প্রতি 

প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি স্বীয় অভিলধিত বর প্রার্থনা কর। "খন জয়ত্রথ 
প্রণিপাত পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিপেন, হে মহাদেব! আমি যেন 

আপনার বরপ্রভাবে একাকী রথারোহুণ পূর্বক মভাবলশালী পঞ্চ- 

পাওুবকে নিবারিত করিতে সমর্থ হই । তখন ভূতপতি কহিলেন, হে সিম্ধু- 

রাজ! আমি বরপ্রদীন করিতে ছি, তুমি ধনঞ্জয় ব্যতীত আর চারি জন 

গাওবকে নিবারণ করিতে পারিবে । জয়ত্রথ মহাদেবের ৰাক্য শ্রবণ 

পুর্ববক তথাত্ত বলিয়! স্বীকার পূর্বক জাগরিত হইলেন। 
হে রাজন্! মহাৰীর সিদ্ধুরাজ শুলপাণির সেই ৰরপ্রভাবে ও 

দিব্যান্্র বলে একাকা পাওবসৈন্যগণকে নিবারিত করিলেন। তাহার 

জ্যা নির্ধোষ ও তল ধ্বনি শ্রবণে বিপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ ভীত এবং কৌরব- 
সৈন্যগণ আহ্লার্দিত হইলেন। কৌরবীয় ৰীরগণ জয়দ্রথের প্রতি যুদ্ধের 
সমন্ত ভার সমর্পিত দেখিয়! সাহস পূর্বক শরাসন আকর্ষণ করত যুধিষ্টি- 
রের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 

ব্রিচত্বারিংশতভম অধ্যায়। ৪৩। 

হে রাজন! আপনি আমাকে সিন্কুরাজ জয়দ্রথের পরাক্রমের বিষয় 

জিজ্ঞাসা করিলেন; অতএব তিনি যেক্ধপে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, তাহা! আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 

সিন্ধুরাজ গন্ধর্ব নগরোঁপম, বিবিধ ভূষণে ভূষিত, মরুতবেগগামী সার- 
খির বশীভূত সিদ্ধুদেশীয় বৃহৎকায় অশ্বযৌজিত রথে আরোহণ পূর্বক 
গমন করিতে লাগিলেন । তর্দীয় রথের উপরিভাগে রজতময় বরাহক্েতু 

সাতিশয় শোভিত হইতে লাগ্িল। তিমি স্বেতছত্র, পতাকা ও ব্যজনাদি 

'বাজচিহ দ্বারা আ.কাশমগুলস্থিভ তারাপতির ন্যায় শোতা ধারণ কর 



ভ্রোণ পর্কা। ৮১ 

লেন। তীয় লৌহুময় বন্ধথ মুক্তা, হীরক, মণি এবং ম্বর্ণে বিতৃবিত 
হইয়া আ্যোতিফমণ্ডলশালী নভোমওলের ন্যায় নুশোভিত হইতে 
লাগিল। 

অনস্তর মহাবীর জয়দ্রথ চাপ বিক্ফারণ পূর্বক বহুসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ 

করত 'অভিমন্থ্য বিদারিত ব্যহ পরিপূর্ণ করিলেন এবং সাত্যকিকে তিন 

'ভীমকে আট, ধৃষ্টছ্যয়কে মষ্টি, বিরাটকে দশ, জ্রপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীকে 

দশ, যুধিষ্ঠিরকে সপ্ততি, কৈকেয়গণকে পঞ্চবিংশতি ও দ্রৌপদী তনয়গণকে 
তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়! অন্যান্য বীরগণকে অসংখ্য শর দ্বারা তাড়িত 

করিতে লাগিলেন। উহা! অতি আশ্চর্য) বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 

মহাপ্রভাপবান্ যুধিষ্ঠির হাস্য করিতে করিতে সুশাণিত ভল্ল দ্বারা জয় 

দ্রথের শরাসন কর্তন করিলে, রণবিশারদ সিদ্ুপতি ক্ষণকালমধ্যে অন্য 

শরাসন গ্রহণ করিয়] ধর্মরাজকে দশ ও অন্যান্য বীরগণকে তিন তিন 

শরে বিদ্ধকরিলেন। তখন মহাঁবীর ভীমসেন জয়দ্রথের সমরলাঘব পরি- 
জ্ঞাত হইয়া! সত্বরে তিন ভল্ল নিক্ষেপ পূর্বক তাহার ধন, ধ্বজ ও হত 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রাস্ত সিদ্ুরাজ তৎক্ষণাৎ অন্য 
শরাসনে জ্যা রোপণ পূর্বক বাণ নিক্ষেপ করিয়! ভীমসেনের কেতু, খন্থ 
ও অশ্বগণকে ছেদন করিলে, মহাবাহু বৃকোদর সেই হতাশ্ব রথ হইতে 
অবতরণ পূর্বক সিংহের পর্ধতাগ্র আরোহণের ন্যায় সাত্যকির রথে 
আরোহণ করিলেন। 

হেরাজন! আপনার সৈন্যগণ জয়দ্রথের সেই কার্য দর্শন করিয়। 
সাতিশয় আহ্লাদভরে উচ্চস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। 
মহাবীর সিস্কুরাজ একাকী ক্রোধতরে পাওবগণকে অন্ত্র শন্তর প্রভাবে 
নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
পূর্বে মহাবীর অভিমন্য যোধগণের সহিত কৌরবৃপঙ্ষীয় অসংখ্য মাত+ 
ংহাঁর করিয়! পাবগণকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মহা- 

বীর পিদ্ধুরাজ স্বীয় প্রভাবে সেই পথ নিরোধ করিলেন। মৎস্য, পাঞচাল, 
কৈকেয় ও পাগবগণ যত্ব সহকারে জয়দ্রথের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
কিন্ত তাহার প্রভাব সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন বিপন্গীয় যে 
যে বীর দ্রোণের সৈন্যগণকে ভেদ করিতে চেষ্টা করিল, মহ*বীর জয়দ্রথ 

৷ ৰর শ্রভাবে সেই সমব্তই নিবারণ করিলেন। 

স্ম্” রী 0 সস 



১২৩ মহাভান্গত ৷ 

চতুশ্চত্বারিংশভম অধ্যায় । ৪৪1 
হে নরেন! সি্ধুপতি জয়দ্রথ জঙ়ল্াভার্থা পাঁগবগণকে এইরূপে 

নিরোধ করিলে, উভয়পক্ষীয় বীরগণের অতি ভীষণ সংগ্রাম আরস্ত 

হইল। অমিততেজ! অভিমন্থ্া সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মকরবিক্ষোভিত 
মহাসাগরের ন্যায় মৈন্যদিগকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন । * তখন 

কৌরবপক্ষীয় বীরগণ প্রাধান্যান্নসারে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হুই- 
লেন। অনস্তর কৌরৰ্গণের সহিত অভিমন্ুর দারুণ সংমর্দ আরম্ত 
হইল। কৌরবগণ অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্বক রথসমূহ দ্বারা অভি- 
মন্থাকে রুদ্ধ করিলে, অভিমন্ছ্য বুষসেনের সারথিকে সংহার ও তাহার 

শরাসন ছেদন করিয়। তরদীয় অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিলেন। পৰন সদৃশ 

ৰেগসম্পন্ন অস্বগণ সহদ1 বৃষসেনকে যুদ্ধস্থল হইতে অপসারিত করিল। 
ইত্যবসরে অভিমন্থ্যর সারথিও রথ লইয়া স্থানাস্তরে গমন করিল । মহা" 

ৰীরগণ অতি হৃ্টচিত্বে সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন। 
অনস্তর মহাবাহু বসাতীয় ক্রোধাসক্ত কেশরীর ন্যায় অভিমন্থ্যরে 

শরসমূছে অরাতিগণকে বিমর্দন করত আগমন করিতে দেখিয়। অভি 
বেগে ভাহার অভিমুখীন, হইয়া যষ্টি শরে তাহাকে সমাচ্ছন্ল করিলেন 
এবং কহিলেন, হে বীর! আমার জীবন থাকিতে তুমি কখনই -জীবি 
তাৰস্থায় আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাতে সমর্থ হইৰে না। তখন 

অভিমন্গ্য শরনিকরে সেই তলৌহময় বর্শধারী বসাতীয়ের বক্ষস্থল বিদ্ধ 
করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাথপরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে নিপতিত হুইলেন। 

বনাতীয়কে নিহত দেখিয়া কৌরবপক্ষীক়্ বীরগণ বহুবিধ শরশীসন বিস্ফা- 
রিত করিয়া অতিমন্্যুকে সংহার করিবার মানসে চতুর্দিকে বেন করি- 

লেন। এ যুদ্ধ সাতিশয় ভীষণ হইয়! উঠিল। মহাবীর অভিমন্থ্য রোষ- 
পরবশ হুইয়া তাহাদিগের শর, শরাসন, কলেবর ও মাল্যদামতৃষিত 

কুগলালস্কৃত মন্তক সমুদায় ছেদন করিলেন। খড়গ, অঙ্গুলিত্রাণ, পাশ 
ও পরশু সম্পন্ন, স্বর্ণাভরণমণ্ডিত ছিন্ন হস্ত সমস্ত ইতস্তত দৃষ্টিগোচর হইতে 
লাগিল। সেই সময় মাল্যদাম, আভরণ, বস্ত্র, ধ্জদণও্ড, চর, হার, 

মুকুট, ছত্র, চামর, উপস্কর, অধিষ্ঠান, ঈষাদও, বিমধিত অক্ষ, ভগ্নচক্র, 
ভগ্নযুগ, অন্থ্কর্ষ, পতাকা, অশ্ব, সারথি, ভগ্ন রথ ও মাতঙ্গ দ্বারা মেদিলী 

পরিপূর্ণ হইল। সমক্লাঙ্গন বিজয়াভিলাধী মহাবল পরাক্রান্ত নানা 
দেশীয় ভূপতিগণের মৃত্তক লেৰরে পরিপূর্ণ ও অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। 

যখনক্রোধাবিষ্ট“ অভিমন্ত্ সমক্সলণে দিক্ বিদিক্ বিচরণ করিতে লিগ 



জোপ পর্ধব। ১৩৩ 

লেন। তখন তাহাকে ফেহই দেখিতে পাইল না। কেবল মুঘর্ণ বর্শ, 

আভরণ, শরাসন ও শর সমূহ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এইক্ধপে 

মহাবাহু অভিমন্ধ্য যখন ভাঙ্করের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান পূর্বক বীরগণকে 

সমাচ্ছর করিতে লাগিলেন, তৎকালে কেহই তাহারে সন্শন করিতে 

সমর্থ হইল ন।। 

এ 5 সী... স্্জ 

পঞ্চচত্বারিংশভম অধ্যায় । ৪৫। 

হে মহারাজ! যেরূপ প্রলয়কাল উপস্থিত হইল কৃতাস্ত সসম্ত 
প্রাণিগণের জীবন সংহার করিয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্র, সদৃশ পরাক্রুম- 

শালী অভিমন্য মহাবীরগণকে সংহার করিতে লাগিলেন এবং সেনাগণকে 

আলোড়িত করিয়। অতি অপূর্ব শোভা! প্রাপ্ত হইলেন। অনস্তর ব্যাজ 

যেক্ধপ সমুদ্যত হুইক্স] মুগকে গ্রহণ করে, তদ্রপ তিনি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট 

হইয়। সত্যশ্রৰাকে গ্রহণ পূর্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, মহাবীর 
গণ নান! প্রকার অস্ত্র গ্রহণ পূর্ধক ভ্রতবেগে অভিমন্থ্যর প্রতি ধাবমান 
হইয়া “আমিই সর্বাগ্রে, আমিই সর্বাগ্রে” এই ৰলিয়। স্পর্ধ। করত তাহাকে 

সংহার করিবার মানসে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমুদ্রমধ্যে 

তিমি যেরূপ ক্ষুদ্রমৎসাগণকে গ্রাস করিয়া থাকে, সেইন্ধপ অর্জুনতনয় 
ধাবমান ক্ষত্রিয় সৈন্যদ্বিগকে বিনাশ করিতে লাখিলেন। যেরূপ নর 

সমুদায় সাগর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তন্রপ সংগ্রামে অপরান্ধুখ 
অভিমন্থ্যর সমীপস্থ সৈন্যগণ আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। তৎকালে 
কৌরবসৈন্যগণ মহাগ্রাহ গৃহীতের ন্যায়, বাযুবেগবিক্ষো ভিত ঘূর্ণায়মান 
সমুদ্রশ্থিত নৌকার ন্যায় নি'্তাস্ত ভীত হুইয়| বিকম্পিত হইতে লাগিল । 

অনন্তর মহাবল পরাক্রাস্ত নিঃশস্কচিত্ত মদ্ররাঁজতনয় রুক্সুরথ, বিঞাসিত 

সৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান পুর্ব্বক কহিলেন, ছে সৈন্যগণ ! তোর! ভীদ্চ 
হুইও না) আমার জীবন থাকিতে অভিমন্্য কিছুই করিতে পারিবে না 
আমি উহ্বারে জীবিভাবস্থায় গ্রহণ করিব, সনেহ নাই। তিনি এই বলিয়। 

সুসজ্জিত রখারঢ় হইয়! অতিবেগে অভিমন্যর অভিমুখে গমন পূর্বক তিন 
শরে তাহার হৃদয়, তিন শরে দক্ষিণ বাহু ও তিন শরে বাম বাহ বিদ 

করিয়া! সিংহনাদ করিতে আস্ত করিলেন *অর্জুনতনর তৎক্ষণাৎ 

তাহার শরাসন, করধুগল, এবং লুনার নয়ন ও হুন্দর ত্র পরিশোভিত্ত 
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সম্ভক ছোগন পূর্বক ধরাতলে পাঁতিত করিয়া ফেলিলেন। রণছুর্দদ শলা- 
তনয় রুক্সরথের প্রিক্ন বয়স কাঞ্চনখচিত ধ্বজসম্পন্ন রাজপুত্রগণ তাহাকে 

নিহত দেখিক়! ভালপ্রমাণ শরাসন আকর্ষণ পূর্বক শরবর্ষণ করত অভি- 
মন্গযুর চতুর্দিক্ বেষ্টন করিলেন। নুশিক্ষিত তকণবয়স্ক একাত্ত অমর্ষণ 
শ্বভীব বীরগণ কর্তৃক অভিমন্থ্য শরনিকরে সমাচ্ছাদিত হইয়াছে দেখিক্স] 
রাজ] দুর্য্যোধন সাতিশয় আহ্লাদিভ হইলেন এবং অভিমন্ুকে নিহত 
বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন । রাজপুত্রগণ নান] লক্ষণাঙ্কিত কনক- 

পু্মণ্ডিত শরনিকরে নিমেষষধ্যে অভিমন্তারে নয়নপথের অতীত করি- 

মেন। আমর! রথ, ধবজদণ্ড, তাহার সাঁরথিরে ও তাহারে শলভ সমা- 

চ্ছপ্নের ন্যার অবলোকন করিতে লাগিলাম। তত্কালে অভিমন্তা তোদন- 

দণ্ডপীড়িত কুপতরের ন্যায় গাঁ্বিদ্ধ ও একাস্ত কুদ্ধ হইয়] গান্ধর্বাস্ত্র গ্রহণ- 
পূর্বক মায়ানাল বিস্তার করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তপোমুষ্ঠান করিয়] 

তুম্থুরু গ্রমুখ গন্ধ হইতে এই অস্ত্র গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এ অস্ত্র নিক্ষেপ 
করিবামাত্র অরাতিগণ মোহাভিভূত হইল। অভিমন্যু ক্ষিগ্রহস্তে গান্ধর্ব 

অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়! অলাতচক্রের ন্যায় কখন এক কখন শত কখন বা 

সহত্র প্রকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি রথসঞ্চালন ও 
অস্ত্র মারাঘার] ভূপালগণকে মোহাভিভূত করিয়া তাহাদের দেহ শতধা 

খণ্ড খও করিলেন। প্রাশিগণের জীবন শাণিত শরসমূহে নির্গত হইয়া 
গরলোকে গমন করিল এবং কলেবর ভূতলে নিপতিত রহিল। পরে 
অক্জুনতনয় শাণিত তল্লে কতকগুলি রা্রকুমীরের শরাসন, অগ্থ, সারথি, 
ধ্বজ, অঙ্গদপরিম্ডিত বাহু ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিলেন। যেক্ধপ 

গঞ্চবর্ধীয়, ফলবিশিষ্ট আতম্বন ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ এক শত 

রাজকুমার অভিমন্যুশয়ে বিন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন 
রাজ। ছুর্্যোধন একমাত্র অভিমন্্য কর্তৃক ক্রদ্ধ তুজলগমসদৃশ, স্থুখোচিন্ত 
রাজপুত্রদিগকে নিহত দেখিয়া যৎপরোনান্তি ভীত হইলেন এবং অভি- 
মন্থ্যকে রথী, গজ, অশ্ব ও পদাতি সমুদায় বিমর্দন করিতে দেখিয়া] ক্রোধ- 
ভরে ত্বরাম্িত হইয়া! তাহার সমীপে গমন করিলেন। এ বীরছয়ের 
অসম্পূর্ণ যুদ্ধ ক্ষণকালের জন্য অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অনস্তর রাজ! 
দুর্ষ্যোধন শর'নকরে সাভিশয় ব্যথিত হইয়। যুদ্ধে পরান্মুখ হইলেন । 



দোণ পর্ব | ১০৫ 

ষট চত্বারিংশতম অধ্যাঁয়। ৪৬1 
ধতরাষ্ট্র কহিলেন, হে অগ্য়! তুমি বহুজনের সহিত একের বিপুল 

গ্রাম ও বিজয় লাভ কীর্তন করিতেছ। এক্ষণে তাহার পরাক্রম 
বিশ্বাসের অযোগ্য ও নিতান্ত আশ্চর্যের ন্যায় বোধ হইতেছে; কিন্ত 
বাহাদিগের ধর্মই অবলম্বন, তীহাদিগের একূপ পরাক্রম অদ্ভুত বলিয়া 
প্রতীয়মান হয় ন।। যাহা হউক, এক্ষণে একশত রাজকুমার বিনষ্ট ও 
তুর্ষ্যোধন বিমুখ হইলে, মত্পক্ষীয় সৈন্যগণ অভিমন্থ্যর সহিত কিরূপ বাব- 

ছার করিলেন। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে স্বাজন্! আপনার পক্ষীয় মহাবীরগণের মুখমণ্ডল 
শুষ্ক, নয়নদ্বয় চঞ্চল, দেহ রোমাঞ্চিত ও নিরন্তর ঘর্মমজল বিনির্গত হইতে 
লাগিল। তৎকালে ত্াহার। জক়্লাভে নিতান্ত নিরৎসাহ ও পলায়নে 

কৃতনিশ্চর হইয়া বিনষ্ট ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, স্থুহৃৎ, সন্বন্বী ও বান্ধবগণকে 
পরিত্যাগ পূর্বক গজ ও অশ্বগণকে ত্বরাধিত করত গমন করিতে আর্ত 
করিলেন। 

অনস্তর আচার্য (দ্রোণ, অশ্বথাম1, কপ, দুর্ষ্যোধন, কর্ণণ কৃতবর্দা ও 

সৌবল তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়! অতি কুদ্ধচিত্তে অভিমন্গ্যর প্রতি 
ধাবমান হইলেন। তিনি এ সমস্ত বীরগণকে বিমুখপ্রার় করিলে, সুখ 
তোগ প্রবৃদ্ধ, বালকতা ও দর্পপ্রবুক্ত নিঃশঙ্কচিত্ত অমিততেজ1 লক্ষ্মণ, 

একাকী অভিমন্থ্যর প্রতি অতি বেগে গমন করিলেন । পুত্রবৎমল দূর্যোধন 
তাহার অনুগামী হইলেন এবং অন্যান্য মহাবীরগণ রাঁজ। ছুর্য্যোধনের 
অন্থগমন করিতে লাগিলেন। জলদজাল যেদধূপ শৈলোপরি বারি বর্ষণ 

করিয়। থাকে, তদ্রপ এ বীরগণ অভিমন্যুর প্রতি -শরনিকর বর্ষণ করিতে 
আরম্ত করিলেন। অজ্ঞুননন্দন বাধুর বারিদ মন্থনের ন্যায় তাহাদিগকে ৷ 
বিমথিত করিতে লাগিলেন । পরে যেরূপ মদশ্রাবী মাতঙ্গ অন্যান। মদমত্ত 

মাতঙ্ধকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ অভমঙ্্য পিতৃননিহিত, সমুদ্যত- 

শরাসন, নিতান্ত ছ্ধর্ষ, কুবেরপুত্র সদৃশ প্রিয়দর্শন, মহাবাহু লক্মকে প্রাপ্ত 
হইলেন। লক্ষ্মণ শাণিত শরসমূহে অভিমন্থুর বঙ্গঃস্থলে ও করযুগণে 
প্রহার করিলে, তিনি দণ্ডাহত বিষধরের ন্যায় সাতিশয় রোষপরবশ হইয়। 
আপনার পৌত্র লক্মণকে কহিলেন, হে লক্ষণ । তোমাকে পরলোকে গমন 
করিতে হইবে । এক্ষণে উত্তমরূপে ইহলোক সন্দর্শন করিরা। লও; আমি 
তোমার বান্ধবগণের সমক্ষেই তোমাকে কত্স্তভূবনে প্রেরণ করিব। 

এই বলিয়৷ তিনি নিন্মোকপরিত)ক্ত ভুজঙ্ষের ন্যায় এক ভল্ন নিক্ষেপ 
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করিয়। লক্ষণের নাসাবংশ হুশোভিত, জধুগলযুক্ত, কে শকলাপ ও কুণডল- 

মঙ্ডিত মস্তক ছেদন করিলেন । 

বীরগণ লক্ষ্ণকে বিনষ্ট দেখিয়া! হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। রাজা 

ছ্যোধন উচ্চম্বপ্ধে রাজগণকে কহিতে লাগিলেন, হে ৰীরগণ ! তোমর! 
খভিমন্যুকে বিনাশ কর। অনন্তর প্রোণ, কপ, কর্ণ, অশ্বখাম।, কৃতবন্শা 

ও হার্দিক্য এই ছয়জন সখী অভিমন্থ্যর চতু্দিক্ বেষ্টন করিজেন। অর্জুন- 

তনর স্থুশাণিত শরসমূছে ও ছয় জনকে বিদ্ধ ও পরাত্ুখ করির1 মহাবেগ 
সহকারে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । কলিঙ্ক ও নিষা 

গণ এবং মহাবল পরাক্রাস্ত ক্রাথনন্দন কুপ্তরসৈন্ দ্বার] তাহার গমন পথ 

রোধ করিলে, উভয় পক্ষে অতি ভুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। অনস্তর 
মহাবাহু অভিমন্তা অতি হুর্ঘার্ষ কুর্জরসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন । 

তখন বোধ হইল যেন পবন প্রবলবেগে গগণমগ্ডলে মেঘকদন্ধ ছিন্ন ভিন্ন 
করিতেছে । পরে ক্রাথনন্দন শরসমূুহে অভিমন্থ্যকে নিবারণ করিলে, 

প্রোথ প্রভৃতি মহাঁবীরগণ পুনর্ধার গমন করিয়। দিব্যান্্রজাল বিস্তার 

পূর্বক অভিমন্যর অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অভিমন্ত্যু শরনিকরে এ 

বীরগণকে নিবারণ পুর্ববক ক্রাথনন্দনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া বহুবি 
শরে তাহার ছত্র ও ধ্বজ ছেদন এবং সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করত 

কুল, শীল, শ্রুত, বীর্ধ্য, কীত্তি ও অস্ত্রবলবিশিষ্ট ক্রাথনন্দনকে নিহত করি- 

লেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য বীরগণ প্রায় সংগ্রামে পরাজ্থ হইলেন । 

সপ্তচত্বারিংশভম অধ্যায় । ৪৭। 

খৃতরাষ্ী কহিলেন, 'হে সঞ্জয়! বংশানুরূপ কাধ্যকারী ব্যহমধ্যে- 

প্রবিষ্ট তরুণবয়স্ক অপরাজিত সংগ্রামে অপরাজ্মুখ অভিমন্ু ভ্রিহায়ণ, 

বলশালী কুলীন হয়গণ কর্তৃক বাহিত হুইয়। যেন গ্রগণমগলে সম্তরণ 
করিতেছেন দ্েখিয়], কোন্ কোন্ রথিগণ শাহাকে নিবারণ করিয়া- 

ছিল? 
সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! অভিমন্ুযু ব্যহমধ্যে প্রৰিষ্ট হইয়া] আপ 

নার পক্ষ ভূপাপগণকে শাণিত শরসমূহে পরাত্মুখ করিলে, দ্রোণ, কৃপ, 

কর্ণ, অশ্বখাম1, কৃতবর্শী ও হার্দিক্য এই ছয় জন রথী অভিমন্থ্যকে বেষ্টন 

কটিলেন। সৈন্যগণ সিন্ধুরাজের প্রতি গুরুভার অর্পিত হইয়াছে ফ্বেখিরা, 
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ধর্মরাঁজ যুধাঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। অন্যান্য বীরগণ তালগ্রমাণ 

কাম্মুক আকর্ষণ করিয়া অভিমন্যুর প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে 

লাগিলেন । অভিমন্থ্য এ সর্ববিদ্যাবিশারদ বীরগণকে শরসমূহে স্তপ্ভিত 

করিয়া পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণাচার্ধ্যকে, বিংশতি শরে বৃহন্বলকে, অশীতি 

শরে-কতবশ্্ীকে, ষষ্টি শরে ক্ৃপাচার্ধ্যকে এৰং আকর্ণাকষ্ট রুক্সপুঙ্খ অতি 

বেগগামী দশ শরে অশ্বখাঁমাকে বিদ্ধ করিয়া! অধ্ধাতিগণ মধ্যে পীত শাণিত 

কর্ণি অস্ত্রে কর্ণের কর্ণ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ক্কপাচার্যের পার্ষি 

সারথিদ্বয় ও ভয়গণকে পাতিত করিয়া দশ শরে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ 

করত আপনার পুত্র ও বীরগণের সমক্ষে কৌরবকুলের কীর্ডিবর্ধন বৃক্ষারক 
নামে মহাবীরকে সংহার করিলেন। অভিমন্ুযু নির্ভরচিত্তে প্রধান প্রধান 

কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে বিমর্দিত করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্বতাম 

পঞ্চৰংশতি ক্ষুদ্রকে তাহারে বিদ্ধ করিলে, তিনিও আপনার পুত্রগণের 

সমক্ষে অবিলম্বে নিশিত শরসমূহে অশ্খখামাকে বিদ্ধ করিলেন । অশ্বখামা 

নুতীক্ষ ষষ্টি সায়কে মৈনাকপর্ধত সদৃশ অভিমগ্যকে বিদ্ধ করিয়াও বিচ- 
লিত করিতে সমর্থ হইলেন ন1। পরে পুনরায় কনকপুঙ্খ দ্বিসগ্রতি শরে 
তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। পুত্রবৎসল আচাধ্য দ্রোণ এক শত শর, পিতৃ- 

হিতৈষী অশ্বথাম। ষষ্টি শর, কর্ণ দ্বাবিংশতি তন্ন, কৃতবর্শা চতুর্দশ ভল্ল, 

বৃহদ্বল পঞ্চাশৎ তল্ল এবং শ্ারদ্বত দশ ভল্ল, তাহার প্রতি পরিত্যাগ 

করিলেন। অভিমন্গযু তাহাদিগকে দশ দশ শরে আহত করিলেন। 

কোশলপতি কর্ণি অস্ত্রে তাহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলে, অভিমন্থ্ 

তাহার ধ্বজ, শরাসন, সারথি ও অশ্বগণকে ধরাতলে নিপাতিত করি- 

লেন। অনস্তর কোশলাধিপতি বিরথ হইয়] খড়গ চর্ম গ্রহণ পূর্বক অভি- 
মন্ত্র কুগুলমণ্ডিত মন্তক ছেদন করিবার বাসন। করিলে, অভিমন্যু শর- 
নিকরে কোশলরাজ বৃহদ্বলের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিবামাৰ শতনি ধরাতলে 

পতিত হইলেন। সেই সময় অশুভ বাক্য প্রয়োগকারী খজা শরাসল- 
ধারী দশ সহত্র রাজগণ সমরাঙ্গনে ভগ্ন হইতে লাগিলেন। মহাবীয় 
অভিমন্থ্য বৃহদ্বলকে সংহার করিক্া নিশিত শর সমূহে সৈন/গণকে স্তত্ভিত 

করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 



৭০ ্হাভারভ 1. 

অষ্টচত্বারিংশভম অধ্যায় । ৪৮। 
হে রাজন! মহাবীর অজ্জুননন্দন কর্ণের কর্ণদেশে নিশিত কর্ণিকাস্ত 

পরিত্যাগ করিয়া তাহার কলেবরে পঞ্চাশ শর নিক্ষেপ করিলেন। 

মহারথ কর্ণ অভিমন্থ্যর শরাঘাতে সাতিশর রোষপরবশ হইয়! তাহার 

এরীরে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । স্থভদ্রাতনয় তাহার শরে- বিদ্ধ 

হইয়া অপূর্ব শোভব1 ধারণ পুর্বক রোষভরে কর্ণের প্রতি নিশিত শর- 

নিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অভিমন্যুর নিদারুণ শরাধাতে 

কর্ণের ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ হইতে শোণিতধার। বিনিগ্গত হওয়াতে তিনিও 
অপূর্ব শোভ। প্রাপ্ত হইলেন। পরস্পরের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া উভ- 
য়েই শোণিতাক্ত কলেবরে পুম্পিত কিশশুক বৃক্ষের ন্যার শোভা ধারণ 
করিলেন। 

ম্হাবাহু অভিমন্থা কর্ণের ছয়জন মহাঁবল পরাক্রমশালী অমাত্যের 

অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ ছেদন করিয়া তাহাদিগকে বিন করত 

অন্যান্য মহাবীরগণকে দশ দশ বাণে ৰিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাহ! 

অতি অন্ভুতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনস্তর মহাবীর অভিমন্থ্য 
ছয় শরে মাগধনন্দনকে সংহার করিয়! অশ্ব ও সারথির সহিত তরুণবয়স্ক 

অশ্বকেতুকে কৃতাস্তভবনে প্রেরণ করত ক্ষুরপ্র দ্বার কুঞ্তরকেতু মান্তিকা- 

বতিক ভোজকে বিনষ্ট করিলেন এবং শর সমুহ পরিত্যাগ পুর্বক সিংহ- 
নাদ করিতে লাগিলেন । সেই সময় মহাবীর ছুঃশাসননন্দন চারি শরে 

অভিমন্থ্যর চারি অর্থ ও এক শরে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া দশ শরে 

তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অজ্জুননন্দন ছঃশাসন পুত্রের শরাঘাতে 

ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধারুণনয়নে উচ্চস্বরে 

কহিতে লাগিলেন, হে ছঃশাসননন্দন! তোমার পিত। নিতান্ত কাপুরুষ ; 

তিনি সংগ্রামে পরাজ্মুখ ,হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তুমি এই সমরে 
আমার হস্ত হইতে কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ন1। 

মহাবীর অজ্ঞুননন্দন ছুঃশাসনতনয়কে এই বলিয়। কর্মকাঁরপরিমার্জিত 
নারাচ সন্ধান পূর্বক তাহার উপর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অশ্বথাম। 
অতি ত্বরায় হ্বশাণিত তিন শরে তাহার পরিত্যক্ত নারাঁচ ছেদন করি- 

লেন। মহাঁবাহু অভিমন্্ু তীহারে প্রহার না| কৰিয়। শল্যের প্রতি শর 

বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর মদ্রাধিপতি অতি ত্বরান্থিত হইয়! 

তাহার বক্ষঃস্থল গৃ্পক্দ পরিশোৌতিত নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। উহা! 

অস্তুতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। দেই নমর হুদ্ধবিশারদ অর্জছুনওনর 
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গত্বরে শল্যের কার্ম্বুক ছেদন এবং উভয় পার্শস্থ সাঁরথিরে নিহত করিয়! 
লীহময় ছয় শরে তাহাকে বিদ্ধা করিলেন। মহাবীর শলা অভিমস্থ্যর 

শেরে নিপীড়িত হইয়। এ হতাশ রথ পরিত্যাগ পূর্ধক অনা রথে সমারচ 

হইলেন । সমরদক্ষ অজ্জুননন্দন শক্র্জয়। চক্রকেতে, মহামেঘ, স্বর্চা ও 

ুরধ্যভাম এই পাচ মহাবীরকে বিনষ্ট করিয়া শকুণিকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ 

করিতে লাগিলেন। স্রববলতনয় অভিমন্চ্ুকে তন শরে বিদ্ধ করিয়া 

দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন! এক্ষণে লকলে সমবেত হইয়া স্থৃত- 

দ্রাতনয়কে নিধন করা অৰশ্য কর্তব্য) নচেৎ অভিমন্থ্য একাকীই 
এক এক করিয়া আমাদিগকে সংহার করিবে; অতএব দ্রোণ ও কৃপা" 

চার্ধ্য প্রভৃতি বীরগণ সমবেত হুইয়। উহার বধোপায় চিত্ত কর। তখন 

মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ (ৌণাচার্ধ্যকে কহিলেন, হে ব্রক্গন! অচিরাৎ 

অভিমন্থা বিনাশের উপায় নির্দেশ করুন) নতুবা অঙ্ছুননন্দন আমাদিগের 

সমস্ত মহারথগণকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর আচার্য 

প্রোণ কর্ণের এই ধাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত কৌরবপক্ষীয় মহারীরগণকে 

কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কি এ পধ্যস্ত অভিমন্থ্যুর 

অগুমাত্র অবকাশ দেখিয়া অজ্জুননন্দনের লঘুচারিত্ব নিরীক্ষণ কর। 
এই মহাবীর চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছে, কিন্ত উহ!র কিছুমাত্র অবসর 
দৃষ্টগোচর হইতেছে না। মহাবাহু অভিমন্্য এক্সপ শীঘ্র শরসন্ধান ও 
নিক্ষেপ করিতেছে যে, রখোপরি কেবল মাত্র উহার শরাসনমণ্ডল নয়ন- 

গোচর হইতেছে। অরিন্দম মহাবীর সুভদ্রানন্দন শরজালে আঙগারে 

নিতান্ত জর্জরিত ও বিমোহিত করিয়াও সন্তু করিতেছে । কৌরৰ: 

পক্ষী মহাবীরগণ রোষপরবশ হইয়াও উহার যে কিছুমাত্র অবসর প্রাপ্ত 

হঈতেছেন না, তাহাতে আমার আহ্লাদের আর পরিসীনা রহিল না। 
মহাবীর অভিমন্থ্য ক্ষিপ্রকরে শর দ্বারা দিস্যগুল সমাচ্ছন্ন করাতে গাতীৰ- 

ধারী মহাবীর অর্জন হইতে উহার অণুমাত্র প্রতেদ লক্ষিত হইতেছে ন1। 

সেই সময় মহাবীর কর্ণ অঙ্ুননন্দনের শরে আহত হইয় পুনর্বার 
দ্রোণাচার্ধযকে কহিলেন, হে ব্রহ্গন্! বীরগণের সংগ্রম 'পরিত্যাগ 
কর! বিধের নয় বলিয়। আমি অভিমন্থ্যর শরে একান্ত ব্যথিত হইয়াঁও 
রণাঙ্গনে অবস্থান করিতেেছি। এ অমিততেজ! অজ্জুনতনয়ের অনল 
সদৃশ অতি নিদারুণ শরনিকরে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। 

মতারথ আচার্য দ্রোণ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়। হাস্য করিতে 

করিতে কহিলেন, হে রাধেয়। মহাবীর অভিমন্ত্যন্ধ কবচ নিতাস্ত 
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অভেদ্য; আমি উহার পিতাঁকে কবচ ধারণে ছ্ষুশিক্ষিত করিয়াছি । এ 
বীরও তাহার নিকট এ বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্ত 

যহু যত্বে স্বশাণিত শর সমূহ পরিতাগ করিয়া উহার শরাসন, জ্যা, অশ্ব, 

সারথি ও উভদ্ব পার্ষি সারখিকে ছেদন করা যাইতে পারে; অতএব 
যদি সমর্থ হও, তাহা! হইলে উহার এঁ সমুদয় ছেদন করিয়া উহাকে 

পরাত্ুখ কর; পরে যুদ্ধ করিও। যতক্ষণ উহার হস্তে শরাসন থাকিবে» 
ততক্ষণ দেবগণও উহারে পরাভবৰ করিতে সমর্থ হইৰেন না। অতণৰ 

যদি উহারে পরাজয় করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ 

উহার শরাসন ছেদন পূর্বক উহাকে বিরথ কর। 

মহারথ কর্ণ আচাধ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি সত্বরে শরনিকর 

পরিত্যাগ পূর্ধক অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে, ভোজরাজ তাহার 

সমস্ত অশ্ব ও ক্ুপাঁচার্য্য তাহার পার্চি সারথিদ্বয়কে নিহত করিলেন। 

অন্যান্য মহাবীরগণ তাহার প্রতি শর সমুহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

তৎকালে সেই নির্দয় ছয় জন মহারথ আত ত্বরান্বিত হইয়া একবারে 

একাকী বালক অভিমন্থ্যুকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সঙ্গয় 
ছিন্নশরাসন বিরথ অভিমন্্য স্বীয় বীরোচিত ধর্ম প্রতিপালন করত খঙ্জা 

চর্ম ধারণ পূর্বক গগণমার্গে সমুখিত হইয়া অতি ৰেগ সহকারে কৌশি- 
কাদি গতি স্থারা গরুড়ের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। রন্ধদর্শা 

মহাধনুপ্ধরগণ এই অভিমন্ুযু অসিহস্তে আমার উপর নিপতিত হইবে, 

এইরূপ চিন্তা করত উর্ধে দৃষ্টিপাত করত তাহারে শরদ্বার1 বিদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। অরিন্দম মহাবীর দ্রোগাচার্য্য ত্বরায় তাহার খজোর 

মণিময় মুষ্টিদেশে স্ুৃতীক্ষ নারাচ পরিত্যাগ পূর্বক উহা ছেদন করিজ্নে 
এবং কর্ণ স্থশাণিত শর সমূহে তাহার চন্ম ছেদন করিয়! ফেলিলেন। 

এইরূপে অসি, চর্ম ও বাণ সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইলে, মহাবীর অভিমনুয চক্র 

গ্রহণ করত পুনরায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া রোষভরে দ্রোগাভিমুখে ধাব- 
মান হইলেন। তখন চক্ররেণুসমুজ্জলশরীর অর্জনতনয় চক্র ধারণ পূর্বক 
গ্রামে বাস্থদেবের অনুকরণ করত সাতিশয় তীষণ হইয়া! উঠিলেন। 

তখন অমিততেজ1 মিংহনাদকারী বীরগণমধ্যস্থিত মহাবীর অভিমন্থ্যর 

কলেৰর হইতে শোণিত নির্গত হ্ইয়! বসন রক্তবর্ণ ও জ্রকুটি দ্বারা ললাট: 
ফলক কুটিল হওয়াতে আশ্চর্য্য শোভা হইল। 

10) 



দ্রোণ পর্ব | ১১৯ 

উনপঞ্চাশভম অধ্যায় । ৪৯। 
হে মহারাজ! স্ুুভদ্রানন্দন মহথাবীর অভিমন্থ্য চক্র ধারণ করত 

গ্রামে স্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন । তাহার কেশ- 

কলাপ বায়ুবেগে সমুদ্ধত হইতে লাগিল। আমুধপ্রধান চক্র সমুদ্যত 

হইয়' শোভিত হইতে লাগিল। তখন তিনি সকলের ছূর্দার্শন হইয়] 

উঠিলেন। নৃপতিগণ তাহার সেই অলৌকিক বূপ সন্ধর্শন পূর্বক উদ্ছিপ্ন 

হুইয়1 তাহার চক্র খণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন অজ্জুনতনয় অভি- 
মন্থা গদঃ গ্রহণ পূর্বক অশ্বখামার প্রতি ধাবমান হইলে, মহাৰাহছু দ্রোণ- 
তনয় প্রজলিত অশনির ন্যার তেই অভিমন্্যর গদা অবলোকন পূর্বক 

য়খোপস্থ হইতে লক্ষ প্রদান করিয়। পলায়ন করিলেন। তখন মহাবীর 
অভিমন্্য গদ1 দ্বার! তাহার অশ্ব সকল ও পার্ষি সারথিছ্বয়কে সংহার 

করিয়া! বীরগণের শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধকলেবর হইয়! শল্লকীর ন্যায় দৃষ্টি 
হইতে পাগিলেন। অনন্তর স্থবলতনয় কালিকেয়কে সংহার করিয়! 

তাহার অন্ুচর সপ্ত সপ্ততি গান্ধারকে নিহত করিলেন। পরে ত্রহ্ষব: 

সাতীয় দশ রী এবং কৈকেয়গণ্র সাত রী ও দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট করিয়া 
গদ। দ্বার! ছ্ুঃশাননতনয়ের রথ ও হুরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। 

মহাবীর ঃশাসনতনয় ক্রোধে ভীষণ গদা উদ্যত করত “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” 
ৰলিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন । পুর্বে মহাদেব ও অন্ধক 

যেরূপ পরস্পরের প্রতি গদাঘাত করিয়াছিলেন, সেইক্প মহাবীর অর্জুন 
তনম্ন ও ছুঃশাসনপুত্র পরস্পরকে সংহার করিবার অভিলাষে পরস্পরের 

প্রতি গদাঘাত করিতে লাগিলেন । সেই বীরদ্বর গদাঘাতে পরস্পর ভূতলে 

পতিত হইয়! নিপতিত বাসবধবজ দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন 
কুরুকুল যশোবদ্ধন মহাবীর ছঃশাসনতনয় শীঘ্র সমুখিত্ত হইয়া উত্তিষ্ঠমান 

অভিমন্গযুর মস্তকে গদাথাত করিলেন। অরান্িনিপাতন অভিমন্ত্য ছুঃশা- 

সনতনয়ের দারুণ গদাঘাত ও সমর পরিশ্রমে মোহিত এৰং চেতন! বিহীন 

হইয়| ভূতলে পতিত হইলেন । 

হে রাজন! এইরূপে মহাবীর অঞ্জুনতনয় ত্রকাকী বিপক্ষ পক্ষীর 
সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করত অসংখ্য শক্র কর্তৃক নিহত হইয়! ব্যাধহাস্ত 
নিহত কমলবনপ্রমাথী আরণ্যগজের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন । 

তখন আপনার পক্ষীয় মহাবল পরাক্রমশালী মহারথগণ সনরক্ষেত্রে নিপ- 
তিত মহাবীর অন্ঞুনতনয়ের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং গ্রীস্ম 
কালীন দাবদহনানস্তর প্রশান্ত সনলের ন্যার, অন্তগত দিবাকরের ন্যায়, 
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রাছগ্রস্থ শশাঙ্কের ন্যায়, শুফ সাগরের ন্যায় ও তরুশৃঙ্ষ মর্দনানস্তর নিবৃত্ত 
সনীরণের ন্যায় সেই পূর্ণচন্দত্রানন, কাঁকপক্ষাবৃত নেত্র অভিমন্গ্যুরে ভূতলে 

নিপতিত দেখিয়া পরমাহলাদের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । 

তখন তাহার! অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন । এ দিকে পাগডবপক্ষীয় 

বীরগণের নয়ন হইতে অবিরল ধারার বাম্পবারি বিগলিত হইতে লা।গল। 
তখন আকাশবিহারী ভূতগণ অভিমন্থ্যকে আকাশচ্যত চন্্রমার ন্যায় 
নিপতিত দর্শন করিয়া উচ্চস্বরে কছিতে লাগিল বে, মহাবীর দ্রোপ, ক) 

প্রভৃতি ছয় জন মহারথত্রই বালক অভিমন্্যুকে নিহত করিয়াছেন । এ 

মহাবীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত এবং রধির পরিপ্লুত কুঝ্মপুঙ্খ সারক 
সমূহ, বীরগণের কুগুলালঙ্কৃত মস্তক, ৰিচিত্র উষ্কীষ, পতাক1, চাঁমর, 

চিত্রকম্বল, উত্তম আমুধ, রথ, অশ্ব, এবং গজগণের অলঙ্কার, নির্মোক মুক্ত 

ভীষণ তুজঙ্গ সদৃশ নিশিত খড়গ, শরাসন, ছিন্ন শক্তি, খ্টি, প্রাস, কম্পন 
এবং আরুধ সকল চতুর্দিকে নিক্ষিপ হওয়াতে ভূমগুল পূর্ণচন্ত্র ও গ্রহ নক্ষত্র- 

ভুবিত আক(শমগডলের ন্যায়. শোভিত হইতে লাগিল। অভিমন্থ্যশরে 

নিপভিত শোণিত লিপাঙ্গ, আরোহী সমবেত, জ্ববন বিহীন ও শ্বাসমাত্রা- 

বশিষ্ট অশ্ব সমুদ্দায়ে প্ণভূষি বন্ধুর হইয়! উঠিল। মহামাত্র, অস্কুশ, চর্ম, 
আময়ুধ ও কেতৃযুক্ত শরনিহত পর্বতাকার গজ সকল ভশ্ব, সারথি ও ষোধ- 

গণ সমবেত বিক্ষোভিত ভূদ সদৃশ রথ সমুদায় ও বিবিধাযুধধারী পদাতি- 

গণে সমরভূমি ভীরুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিল। 

হে রাজন্! বালক অজ্জুনতনয় অভিমন্ত্য সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইলে, 

ফৌরবপক্ষীম্ন বীরগণ সাভিশয় আহ্লাদিত ও পাগুবগণ অত্যন্ত বিষণ 

হইলেন। পাগুবসৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিলেন। 
মহারাজ যুধিষ্ঠির অজ্ঞুনতনয়ের নিধন হেতু, বীরগণকে পলায়ন করিতে 
দেখিয়া কহিলেন, বীরগণ ! সমরবিশারদ মহাবাহু অভিমন্থযু যুদ্ধে পরাত্মুখ 

না হইয়। শক্রহন্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক শ্বর্গে গমন করিয়াছে । তোমর! 
স্থির হও, ভয়ে পলারন করিও না। আমর! শীত বিপক্ষগণকে পরাজয় 

করিব? কৃষ্ণার্জুনের ন্যায় প্রভাবনম্পন্ন মহাবীর অজ্জুনত নক্ষ সংগ্রামে 

আশাীবিষ সদৃশ রাজপুল্রগণ, দশ সহ্শ্র সৈন্য, মহারথ[কোশলতনয় বৃহদ্বল 

এবং অনংখ্য রথ, অশ, মাতঙ্গ ও নরগণকে সংহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় 

নাই। এ মহাবীর অগ্রে শক্রপক্ষধিগকে নিহত করিয়। পরে শক্রহস্তে 

প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক নিশ্চক়্ হুররাজ পুরে :£ভথবা অন্য কোন নির্জিত 
গখিত্র সনাতন হানে গমন করিয়াছে । সেই পণ্যাত্বা অভিমন্ন)র নিমিত্ত 



ছোঁণ পর্ব | ১5৩ 

শেক কর! কদাপি বিধেয় নহে । অমিততেজা ধর্মরাঁজ এই কথা বলিয়। 

লমুদর হুঃখিত সৈন্যের ছুঃখমোচিন করিতে লাগিলেন। 

পঞ্চাশতুম অধ্যায় । ৫*। 

হে রাজন! আমর! এই প্রকারে শঙ্কপক্ষীক়্ গ্রধান বীরগণকে নিহত 

করত তাহাদের শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া রুধিরসিক্ত কলেবরে 
সায়ংকালে শিবিরে যাত্রা করিলাম। ভগবান্ ভাস্কর রক্তোৎ্পল সদৃশ 

কলেবর ধারণ পূর্বক অন্তগিরিশিখর অবলম্বন করিলেন । দিবস ও রজ- 

নীর সন্ধি সমাগত হইল। চতুর্দিকে শিবাগণের অমঙ্গল ধ্বনি হইতে 
লাগিল। ক্রমে ভগবান্ দিবাকর উত্রুষ্ণ অসি, শক্তি, খষ্টি, বরূথ, চর্ম ও 
অলঙ্কার সমুদায়ের প্রভা হরণ পুর্বক ভূমণ্ডল ও নভোমগ্ডল একাকার 

করিয়াই যেনস্থীয় প্রিয় কলেবর পাৰক মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন 
বিপক্ষগণ এবং আমর উভয়পক্ষই সংগ্রামে বিমোহিতপ্রায় হইয়! সমর- 
ক্ষেত্র দর্শন করত মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সমরভূমি 

বজ্জাহত অভ্রংলিহাগ্র অচলশূঙ্গ সদৃশ, পতাকা, অন্ুশে, বর্ম ও সাদিগণের 

সহিত নিপতিত মাতঙ্গ সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং রথী, যন্ত্রী, বিভূষণ, 
অশ্ব, সারথি, পতাকা ও কেতু বিহীন চুর্কৃত প্রকাণ্ড রথ সমূহে শোভিত 
হইতেছে । বোধ হইতেছে যেন, বিপক্ষীয় সায়ক সমূহে সেই রথ লমুদা- 
য়ের প্রাণনাশ কণিয়াছে। বীরগণের শর সমূহে সাদিগণের সহিত মহামূল্য 
ভুষণে ভূষিত বিবিধ রথাশ্ব সকল বিস্ফারিতলোচন, বিনির্গতান্ত্র ও বহিষ্কৃত 
জিহবা দশন হইয়া! ভূতলে নিপতিত থাকাঁতে সমরক্ষেত্র ভীষণকূপ ধারণ 
করিয়াছে । মহার্থ চণ্প,য আভরণ, বসন, অস্ত্র ও শঙ্ত্রে বিভৃষিত মহার্থ 
শয়নোচিত মহাবীরগণ হন্তী, অশ্ব, রথ ও অনুচরগণেৰর সহিত অনাথবৎ 

ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। ভীষণাকার শৃগাল, কুকুর, কাক, বক, স্থপর্ণ, 

বৃক, তরক্ষু, শোশিভপায়ী পক্ষী, রাক্ষদ ও পিশাচগণ আনন্দিতষনে সংগ্রা- 
মনিহত প্রথিগণের চর্দ ভেদ করিয়া কুধির, বসা, মজ্জা ও মাংস ভক্ষণ 

করিতেছে। রাক্ষলগণ শর সমূহ আকর্ষণ করিয়া হাস্য করিতেছে। 
হে রাজন্! রণক্ষেত্রে বীরগণ কর্তৃক দুত্তর বৈতরণীর ন্যায় অন্ভি ভীষণ 

শোশিতনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। রখ সমুদয় এ নদীর পরব, হত্তী 
সকন পর্ঘভ, নরগণের মন্তক মহ উৎপল. মাংস কর্দম ও বিবিধ অস্ত্র শ্রী .. 



১১৪ ভাঁরত। 

সমুদয় মালা স্বরূপে শৌভিত হইতে লাখিল। উহাতে অসংখ্য প্রাণি 

শরীর ভাসমান হইতে লাগিল। ভীবঘণ দর্শন শৃগাল, কুকুর ও মাসভোজী 
পক্ষীগণ পরদাঁহলাদ সহকারে এ নদীতে পান ভোজন করত ভয়ঙ্কর রৰে 

চীৎকার করিতে আরন্ত করিল। সৈন্যগণ সায়ংসময়ে অন্তভূষণ পুরন্দর 

সদৃশ সমরনিহত মহাবীর অভিমন্থ্যকে ভ্ব্য বিহীন যজ্ীয় ছতাশনের ন্যায় 

দর্শন করিয়! যমরাষ্ট্রবদ্ধন নৃত্যপরায়ণ কবন্গপূর্ণ ভীষণ দর্শন রণভূমি ক্রমশঃ 

পরিত্যাগ করিতে লাগিল । 

একপঞ্চাশভম অধ্যায় । ৫১। 

হে রাজন! এইনূপে রথমৃণপত্তি অজ্জুনতনয় 'অভিমন্য সংগ্রামে নিহত 

হইলে, পাগুবপঞ্গীয় বীরগণ রণ, কবচ ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক ছঃখি- 

তমনে অভিমন্ত্যকে চিন্তা করত যুধিচিরের চত়ুদ্দিকে উপবেশন করিলেন। 

ধর্দননান ভ্রাভপুত্র বিনাশে সাতিশয় কাতর হইয়া বিলাপ করিতে 

লাগিলেন; হায়? মহাবীর অভিমন্ত্যু আমার হিতাভিলাঁষে ব্যহ ভেদ 

পূর্বক সিংহের গোগণমধ্ো প্রবেশের ন্যায় ছুর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্য মধ্যে 

প্রবেশ করিয়াছিল। যাহার প্রভাবে মহাধনুদ্ধীর রণছুল্মদ অব্ন শক্বিশা- 

রর্দ বিপঙ্গ পক্ষ বীরগণ সমরে ভগ্ন হইয়া পলারন করিয়াছে, নে মহাবীর 

আমাদিগের প্রধান শক্র দুঃশাসনকে সমরে অভি অল্প কীলমধ্ই সংক্ঞা- 

বিহীন ও বিনুখ কবিরাছে এবং অনায়াসে দ্রোণথসৈনাবূপ মহাসাগর পার 

হইয়াছে, সেই রণপর্ডিত অভিমন্ত্য ছুঃশাসনতনয়েব সহিত যুদ্ধ করি! 
শমনাভবনে গমন করিল । অদ্য আমি কি প্রকারে পুত্রবত্ল ধনঞ্জয় ও 

পুত্রের অদর্শনে নিতান্ত ' কাতর সুভপ্লাকে দর্শন করিব! কৃষ্ ও ধনঞ্জয় 

এখানে আগমন করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাদিগকে কি 

প্রত্যুত্তর প্রদান করিব আমিই ক্ুষ্ণ ও অঙ্ঞুনের জয়লাভ এবং প্রিয়ানু- 
টান বাসনায় এই অপ্রিয় কার্য করিয়াছি! লুব্ধ ব্যক্তি কদাচ দোষ অব- 

পভ হইতে পারে না, লোভ মোহ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । আমি 
রাআ্যপোভ বশতই ঈনৃশ অনিষ্টাপাত দরশন করিতে সমর্থ হই নাই। যে 

্কুমীরকে তভোছজা, যান, শয্যা ও ভূষণ প্রদান করা উচিত, আমরা 

তাহার প্রতি বুদ্ধের গাধান ভার সমর্পণ করিয়াছিলাম। সংস্বভাব অশ্ব 

যেক্পপ বিষম লক্ষটে পতিত হইলে, তাহার মঙ্গল হয় না, সেইরূপ সংগ্রামা- 



দো পর্ব । ৫ 

নভিজ্ঞ বালক অভিমন্যু কি প্রকারে ঈদৃশ বিষম সঙ্কটে যুপ্তলাঁভে সমর্থ 

হইবে? 
যাহা হউক, অন্য আমর অঞ্ভুনের ক্রোধোজ্বলিত নয়ন ছতাশনে দগ্ধ 

হইয়া অতিমন্থার সহিত ভূতলশায়ী হইব। যে ধনঞ্জয় একাস্ত অলুব্ধ, 
অর্তিমতিমান্, লঙ্জাশীল, ক্ষমাশালী, রূপবান, মানপ্রদ, সত্যপরায়ণ, ধীর- 
প্রকৃতি ও মহাবলপরাক্রাস্ত পণ্ডিতগণ যাহার উৎকৃষ্ট কার্যের প্রশংসা 
করিয়া! থাকেন; যে মহাবীর হিরণ্যপুরবাসী ইন্দ্রবৈরী নিবাত কবচ ও 

কালকেয়গণকে নিহত করিয়াছেন, যিনি নিমেষ মধ্যে পুলোমনন্দনকে 

সগণে নিহত কবিয়াছেন এবং যিনি শরণাপন্ন শক্রগণকেও অভয় প্রদান 

করেন; অদ্য আমরা সেই অজ্ঞুনতরনয়কে ভীষণ কে'রবসৈন্যে ভয় হইতে 

রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম নাং মহাবীর অর্জুন পুত্রবধজনিত ক্রোধে 
নিশ্চয়ই তৌরবগণকে নংহার করিবেন। ক্ুদ্রসহায় নীচাশয় স্বপক্ষ ক্ষয়- 
কারী ছরাত্সা ছুর্য্যোধনও শ্বজনগণকে নিহত দেখিয়। নিশ্চয় প্রাণ পরি- 

ত্যাগ করিবে। এই অসাধারণ পুরুষাঁকারসম্পন্ন অভিমন্াকে সমরক্ষেন্দে 

নিপছিত দেখিয়া, অদ্য আমাঠৈর জয়লাভ বা সুরলোক প্রাপ্তি কিছুই 
প্রীতিপ্রদ বলিয়া! ৰোধ হইতেছে ন1। 

দ্বিপঞ্াশভম অধ্যায় । ৫২। 

হে রাজেন্দ্র! অনস্তর মহর্ষি বেদব্াস বিলাপকারী রাজা যুধিটিরের 
নিকট উপশ্থিভ হইলে» রাঁভ] যুধিষ্ির সমুচিত উপচারে তাহার অর্চন। 
করত উপবিষ্ট হইয়! ভ্রাতৃপুত্রৰধজনিত শোকসম্তপ্তমনে কহিতে লাগি- 
লেন, ভগবন্! নিশ্চলমতি বাক অভিমন্থা সান্তিশয় নিরুপায় হুইয়া যুদ্ধ 
করিতেছিল; এই সময়ে অসংখ্য অধার্শিক ভাহারে বেষ্টন করিয়া বিনাশ 
করিয়াছে । আমি অভিমন্থ্যকে কহিয়াছিলসাম, তুমি আনাদিগের সমরগ্বার 
প্রস্তত কর। অভিমন্্ঠ আমার বাক্যে ব্যহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, আমরা 
তাহার অনুনরণ কর্ষিতেছিলাম ) কিত্ত জয়দ্রথ আমাদিগকে নিবারণ 
করিল। সংগ্রামর্পীবী ৰাক্তির়া সঙকক্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে 
কিন্ত বিপক্ষগঞ্জূক সংগ্রাম নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে; তন্নিবন্ধন আমি 

 সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। বারবার চিন্জী করেয়ও কিছুতেই শান্তি- 
'লাতে সধর্থ হইত্বেছি না| 
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তখন ভগবান্ মহর্ষি বেদব্যাস শোঁকসস্তপ্ত রাঁজ! যুধিষ্টিরকে এইরূপে 
বিপাগ ও পরিতাঁপ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে সর্ধশাস্ত্রবিশারদ ! 

ভবাদৃশ মহাত্মারা কদাচ বিপদে বিমোহিত হন না| এই মহাশুর বন্ু- 
ংখ্যক শক্র সংহা'র করিয়া বালকের অসদৃশ কাঁধ্য সাধন করত সুরলোকে 

গমন করিয়াছে। মৃত্যু দেব, দানব ও গন্ধব্বদিগকেও হরণ করিয়। থাকে। 
হে যুিষির । মৃত্যুকে অতিক্রম কর! নিতাস্ত ছুঃসাধ্য। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন হে মহাত্মন্! এই সমস্ত মহাবলশালী ভৃপতিগণ 
সমরে সংহত হইয়া ধরাতলে সৈন্যমধ্যে নিপতিত রহিয়াছেন। ইহা 
দিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি অযুত মাতঙ্গ সদৃশ পরাক্রমবান্ ও কোন 

কোন ব্যক্তি রাঁযুবেগ সদৃশ বলৰান্। ইহার! পরম্পর যুদ্ধ করিয়াই বিনষ্ট 
হইয়াছেন। অন্য কোন ব্যক্তি ইহাদিগকে রণস্থলে সংহার করিতে সমর্থ 
হন ন।। ইহার। সর্ধদাই পরস্পরকে পরাজয় করিবার অভিলাষ করিতেন, 

কিস্ত এক্ষণে কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন । এই সমস্ত 

মহাঁবল পরাক্রান্ত ভূুপতিগণ বিনষ্ট হওয়াতে অদ্য “মৃত্যু” এই শবর সার্থ- 

কতা সম্পাদিত হইল । এক্ষণে ইহারা নিশ্চেষ্ট নিরভিমান ও অরাতিগণের 
বশবর্তী হইয়াছেন । হে মহর্ষে। এই নিহত মহীপালগণকে দর্শন করিয়। 
আমার হৃদয়ে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, মৃত্যু কে? কোথ। হইতে 
সমুৎ্পন্ন হইয়াছে এবং কি জন্যই ঝ। প্রজা দিগকে বিনাশ করিয়া থাকে । 
আপনি অনুগ্রহ পূর্বক এই সকল বৃত্তাত্ত বর্ণন করিয়। আমার হদয়স্থিত 

সংশম দূরীভূত করুন ) 

ধর্দমরাজ যুধিটির ভগবা; ব্যাসদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 
তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিব+র নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, হে নরপতে ॥ 

পুর্বকালে মহ্র্ষি নারদ এ বিষ”্য় রাজ] অকম্পনের সমীপে যাহা বর্ণন 
করিয়াছিলেন, সেই পুর্বতন ইতিহাস শ্রবণ করুন। আমি ইহা অবগত 
আছি যে, রাজ! অকম্পনও নিতাস্ত অসহ্য পুংরশোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
অতএব আমি মৃত্যুর প্রভব কীর্তন করিতেছি, ইহ! শ্রবণ করিলে, আপনি 
শ্নেহবন্ধনজনিত হুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেদ্ন। হে বৎস ! এই পুরাঁ- 
বৃত্ত অতি পবিত্র; শক্রবিনাশক, মঙ্লেরও ফজল, আয়ুফর, শোক, 

পুষ্টিবর্ধন ও বেদাধ্যয়নের ন্যায় ফলগ্রদ ; আপনি ইহ! শ্রবণ করুন। হে 
রাজন্! আযুক্সান্ পুত্র, রাজ্য ও সম্পদ্ অভিলষী হ্থিজগণের এই উপা- 

খ্যান প্রতি দিন প্রাতঃকাঁচল শ্রবণ কর কর্তব্য । | 
গর্ধকালে সত্যযুগে* অবম্পন নামে এক নরপর্টিত ছিলেন, ভিনি যুছ- 
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ক্ষেত্রে বিপক্ষগণের বণীতৃভ হইলেন) এবং নারায়ণ সদৃশ বলশালী, 

প্রীমান্, শিক্ষিতাস্ত্র, মেধাবী ও পুরনার তুল্য হরি নাষে তাহার এক গুত্রও 

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মাতঙ্গ ও বন্ৃসংখ্য যোধগণের উপর 

ভুরি ভূরি শর ৰর্ধণ পূর্বক অতি ছুফর কাধ্য সম্পাদন করিয়। সৈন্যমধ্যে 

বিন্ঞ হইলেন । নরপতি অকম্পন পুত্রের প্রেতকাধ্য সমাধান করত দিবা- 

নিশি শোকে যতপরোনান্তি বিহ্বল হইয়া! কোন রূপেই শাস্তি লাভে সমর্থ 
হইলেন নাঁ। তদনস্তর দেবর্ষি নারদ তাহার পুভ্রনাশ জনিত শোক অৰগত 

হইয় তাহার নিকটে সমাগত হইলেন। মরপতি অকম্পন দেবর্ষধি নার- 

দকে আগমন করিতে দেখিয়] যথোচিত উপচার দ্বার। ভাহাকে অঙ্চন] 

করত শক্রগণের জর প্রাপ্তি ও স্বীয় পুত্রের বিনাশ বৃতাস্ত সবিস্তরে বর্ণন 

করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! বিপক্ষগণ স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক 

আমার মহাৰলশালী পুত্রকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে এই মৃত্যু কে 

এবং ইহার পরাক্রতম ও পৌরুষই বা কি কপ? আমি ইহার বাথার্থ্য 

শ্রবণে একান্ত অভিলাধী হুইয়াছি। বরপ্রদ দেবর্ষি তাহার এই সকল 
বাক্য শ্রবণ করিয়। স্থতবিয়োগজনিত শোক ৰিনাশক এই উপাখ্যান বর্ণন 
করিতে লাগিলেন, হে নরনাথ ! আমি এই বিস্তীর্ণ উপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ 

করিয়াছি; আপনি তাহা শ্রবণ করুন। লোকপিতামহ ব্রহ্গ। প্রথমে 

প্রজাগণকে স্থ্টি করিলেন । ততৎ্পরে এই জগণ্ বিনষ্ট হইতেছে না, দেখির়। 

সাহার অন্তঃকরণে সাতিশয় চিন্তা উপস্থিত তইল। কিন্ত তিনি সৃষ্টি সংহার 

বিষয়ে কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে গ্বাহার ক্রোধ- 

প্রাবে অন্তীরক্ষ হইতে এক অগ্নি সমুখিত হইক) এই সংসারস্থ দেশ 
সমুদায় দগ্ধ করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল। 

এইরূপে ভগবান কমলযোনি রোষভরে সকলকে বিভ্রাসিত করিয়! 

জালাসমাকুল চরাচর সমস্ত জগৎ ও নভোমগলকে দগ্ধ করিলেন, তাহাতে 

স্বাৰর জঙ্গমাত্মক তৃত লমুদায় বিনষ্ট হইল। 
অনস্তর জটাজুটধারী নিশাচরপতি মহাদেব পরমেষ্ি ব্রহ্মার শরণাগত 

হইলেন। ভগবান্ কমলযোনি ভৃতপতিকে প্রলাগণের হিতাভিলাষে 
সমাগত দেখিক্া! তেজঃপ্রভাবে প্রজলিত ভ্ইয়। কহিলেন, হে বৎস! তুমি 
আমার ইচ্ছান্গপারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই ; এক্ষণে বল, তোমার কি 
রূপ মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে হইবে; আমি তোমার প্রিক্কাধ্য সকল 

সাধন কেন। 
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ত্রিপঞ্চীশতম অধ্যায় । ৫৫1 
মহাদেব কহিলেন, হে বিভে।! প্রজাগণকে স্যঙটি করিবার নিমিত্ত 

একমাত্র তুমিই যত্ত করিয়াছিলে এবং তুমিই নানাবিধ ভূতগণকে সৃষ্টি 
করিয়া পরিবদ্ধিত করিয়াছ। এক্ষণে সেই সমস্ত প্রজা তোমার ক্রোধা- 

গ্লিন্তে ভম্মসাৎ হইতেছে । হে ভগবন্! তদ্দর্শনে আমার অস্তঃকরণে 
করুণোদয় হইয়াছে, অতএব তুমি প্রসন্ন হও । 

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাদেব! কৃষ্টি সংহার বিষয়ে আমার বাসনা 
ছিল না; কিন্তু পৃথিবীর হিতকামনায় আমার ক্রোধ উপস্তিত হই- 
য়াছে। এই বসুন্ধরা দেবী দুর্ভর ভারে নিতান্ত নিপীড়িতা হইয়া ভূত- 
গণকে বিনাশ কারবার নিমিজ্ত আমাকে অন্রোধ করেন; কিস্ত আমি 

এই অখিল জগতের সংহা'র কারণ কিছুই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম ন1। 

এই জন্য আমার অস্তঃকরণে ক্রোধোদর হইল। 

মহাদেব কহিলেন, হে বিশ্বনাথ! তুমি প্রসন্ন হইয়। বিশ্বসংহারার্থ 
ক্রোধ পরিহার কর? স্থাবর জঙমাত্মক ভূত সকল সংহার করিও ন1। 

তোমার প্রসাদে তৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিবিধি জগৎ বিদ্য- 
মান থাকুক । তুমি ক্রোধপরবশ হইয়। যে অগ্নি স্ষ্টি করিয়াছ, তাহা 
নদী, প্রস্তর, বৃক্ষ, পল্পল, তৃণ ও উলুপ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাআক জগৎ 

দগ্ধ করিতেছে ॥ এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া যাহাতে ক্রোধের শাস্তি হয়, 

ইহাই আমার অভিলষণীয় বর। হে ভগবন্। হৃষ্ট পদার্থ সকল 
বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি স্বীয় তেজ সংহার কর। ইহা 
তোমাতেই বিলীন হউক; প্রজাদিগের হিত কামনায় দৃষ্টি নিক্ষেপ 

কর। এই উৎপন্ন প্রাণ যাহাতে বিদ্যমান থাকে তদ্বিষয়ে বত্বান্ 

হও? ইহার] ঘেন সমূলে বিনষ্ট না হয়। ভুমি আমাকে লোকমধ্যে 

অধিদেবপদে নিযুক্ত করিয়াছ। হে জগন্নাথ! এই চরাচর ৰিশ্ব সংহার 

করি ও না। তুমি প্রবাদোন্ুখ হইয়াছ বলিয়া তোমাকে এই প্রকার 
কছিতেছি । 

তদদনস্তর সর্কলোকপিতামহ ব্রচ্গা গ্রজাদিগের হিতকামনায় পুনর্ধার 
অন্তরাত্মাতে স্বীয় তেজ ধারণ পূর্বক অখ্রির উপসংহার করিয়া সথষ্টি হেতু 
প্রবৃত্তি ধর্ম ও মোক্ষ হেতু নিবৃত্তি ধশ্ম বর্ন কর্লিলেন। রোষজনিত 

হুতাশন উপসংহাঁরকাপে তাহার সমন্ত ইন্জিয দ্বার হইতে কৃষ্ণ, রক্ত ও 

পিগলবর্ণ, রক্তচিহ্বা, রক্তবদন।, রক্তলোচন। নিশ্মল কু'গুলমণ্ডিত এবং 

নানাবিধ ভূষণে বিতুত্বিতা এক নারী প্রাদুভূতা হইলেন। তিনি বিনির্গত 
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হইয়াই ব্রঙ্গা ও মহেশ্বরকে দর্শন করত দক্ষিণ দিক আশ্রয় করিলেন । 

প্রজাপতি তাহাকে মৃত্যু বলিরা আহ্বান করত কহিলেন, তুমি আমার 

হার বুদ্ধি প্রভাবে ক্রোধ হইতে আবিভূ্তি হুইয়াছ) অভএব তুমি 

আনার আদেশানুসারে কি জড়, কি প্ডিত এই পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রজা- 

বর্গকে বিনাশ কর; ভাঁহ1 হইলেই তোমার মঙ্গল লাভ লইবে। কমলাক্ষ 

মৃহ্যু কমলযোনি ব্রহ্মার ঈদৃশ বাকা শ্রবণ পূর্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া! 

মধুরস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্রহ্মা লোকের হিতা- 

মুষ্ঠানের নিখিন্ত অঞ্জলিপুটে তাহার নয়ননল গ্রহণ করিয়া! তাধাকে 

বিবিধ প্রকারে অনুনয় করিতে লাগিলেন । 

চতুচপপ্াশন্তম অধ্যায় । ৫৪। 

তানন্তর এ নানী ছুঃখ আপনয়ন পূর্বক লভার ন্যায় অবনত 

কৃহাঞ্জলিপুটে ব্রঙ্গাকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আগনি এই পাপীয়নীকে 
কি নিমিত্ত স্য্টি করিলেন; আমি এই অহিত জ্ুর কাধ্য নিতাস্ত অধর্মাত্মক 

জানিয়। কি কূপে অনুষ্ঠান করিব। অধন্মানুষ্টানে আমার সাতিশয় ভয় 

উপস্থিত হইতেছে; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি যাহা- 

দিগের পরমপ্রিয় পুত্র, মিত্র, ভাতা, পিতা ও ভগ্াাদিগকে বিনাশ করিব, 

তাহার! অবশ্যই জানার অনিষ্ট চিন্তা করিবে; এই নিমিত্ত আমার যৎপ- 

রোনান্তি শঙ্কা উপশ্থিত হইয়াছে । আমি প্রিয় বিচ্ছেদে ফোরুদ্যমান্, 

গ্রদাগণের অবিরত নিপতিত নয়নজল হইতে শঙ্কিত হইয়া! আপনার 

শরণাগত হইলাম । এক্ষণে কৃভাঞ্জলিপুটি নিবেদন করিতেছি, আপনি 
প্রনন্ন হউন। আমি কদাপি শননভবনে গদন করিতে পারিৰ ন|। 
আপনি অনুগ্রহ করিয়। আমার এই মনোরথ পরিপূর্ণ করুন। আমি 

ধেশ্ুকাশ্রমে গমন পৃব্বক অতি কঠোর তপর্যা দ্বারা আপনার আরাধন। 

করিতে সাতিশয় উৎসুক হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমারে 

তছ্ধেষয়ে আদেশ প্রদান করুন। আমি আপনর নিকট এই গাত্র বর 

প্রার্থনা করি বে, আমি কখন বিলপমান প্রাণীদিগের প্রাণ সংহার করিতে 

পারব না। হে ব্রহ্ধন! আপনি আমাকে অধর্দ হইতে রক্ষা করুন। 

রহ্ধ। কহিলেন, হে মৃত্যো।! তুমি প্রজাবর্দকৈ বিনাশ স্তুরিবার নিশিন্ত 
বংপন্ন হইয়াছ; অতএব আমার আদেশানসারে . অবি্চারিকচিন্ে 
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লোকদিগকে বিনাশ কর। লোক সকল অবশ্য ক্ষয় হইবে; ইহার অন্য ধা 
হইবে না। অতএব আধার আদেশ রক্ষা কর) ইহাতে কেহই তোমাকে 
নিন্দা করিবে না। 

মৃত্যু ব্রন্মার এইরূপ ৰাক্য শ্রবণ পূর্বক সাতিশয় ভীত হুটর1 কুতা্জলি- 
পুটে ব্রন্মার মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
তিনি লোকের হিতসাধনার্থ কোনরূপেই লোকসংহারে অভিলাষী হইলেন 
না। পিতামহ ব্রহ্ষা ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়! রহিলেন এবং অবি- 
লম্বেই সহাস্যবদনে লোকরক্ষার্থ প্রসন্ন হইলেন । 

এইরূপে লোৌকপিতামহ ব্রহ্মা ক্রোধ পরিহার করিলে, সমুদর লোক 
অপমৃত্রাগ্রস্থ ন! হইর! পূর্বের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন এ 
কন্য। প্রক্জাৰর্গকে সংহার করণে অঙ্গীকার না করিয়া ব্রহ্মার নিকট বিদাস্ব 

গ্রহণ পুর্ববক তথ! হইতে গমন করত অচিরাৎ ধেনুকাশ্রমে উপনীত হৃইয় 
অতি কঞ্তোর তপস্যা আরস্ভ করিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সেব্য সমস্ত প্রিয় বস্ত 

হইস্ধে ইক্জ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়। প্রজাদিগের হিতকামনার় একবিংশতি 

পদ্ম বসর এক পদে দগায়মান রহিলেন। তপরে এক পন্ম বিংশতি 

. সর এক পদে অবস্থান করিলেন। তদনস্তর অযৃত পদ্ম বৎসর মুগদিগের 

সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন । ততৎপরে পুনর্ধার প্রসম্গলিল। অতি 

পবিত্র নন্দা তীর্থে গমন পূর্বক যথানিরমে অষ্টোত্তর সহত্র বৎসর সলিলে 
কালাভিপাত করিলেন। এই প্রকারে নন্দ! তীর্থে নিম্পাপ হইয়া প্রথমতঃ 

অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্ঘে উপনীত হইলেন। সেইস্থান বায়ু ভক্ষণ 

ও জলপান করিয় পুনর্ধার নিয়মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । পরে পঞ্চ- 

গাঙ্গ ও বেতস তীর্থে হপোবিশেষ দ্বারা শরীর পরিশুক্ষ করিলেন। তন” 

নস্তর ভাগীরথী ও প্রধান মহ্থামের তীর্থে গমন পূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ 

হইয়া শিলার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । পরে 
হিমাত্রির শিখরদেশে উপনীত হই! অঙ্গুলির উপর নির্ভর করত নিথর্ধ 
বৎসর রহিলেন। পূর্বে এ স্থানে দেবতা সকল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি- 

লেন। তদনন্তর এ কন্যা প্ুক্ষর, গোকর্ণ, নৈমিষ ও মলয় তীর্ঘে অভি- 

লধিত নিরমাহুষ্ঠান পূর্বক শরীর পরিশুফ করিতে লাগিলেন। এই 
প্রকারে তিনি অনন্যচিত্বে একমাত্র ব্রহ্মাকে ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক প্রসন্ন 

করিলেন। | | 

তখন ভগৰান্ কম্লযোনি ব্রহ্ধা শান্ত ও শ্রীতমনে তাহাকে সম্বোধন 
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তঁপাহুক্টান কারতেছ £ তখন মৃত্যু কহিলেন, হে ভগবন! প্রজা গণ 

শ্থিরচিত্তে কালবাঁপন করিতেছেঃ তাহারা বাকা দ্বারাও অন্যের অপ- 

কার করে না; এক্ষণে আপনার সমীপে এই বরই প্রার্থনা করি, আমি. 

তাহাদিগকে কদাচ বিনাশ করিতে পারিব না। অধর্্মভয়ে ভীত হইয়াই 

তপস্যা করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে অভয় প্রদান করুন ॥ 

আমার কোন অপরাধ নাই, আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। বাসন! 

করি, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক আমার আশ্রয় হউন। তখন 

ব্রিকালজ্ঞ পরমেঠী ব্রক্গা কহিলেন, হে কন্যে! এই সমুদায় প্রজ। বিনাশ 
করিলে, তুমি অণুষাত্র অধর্শ্ে লিপ্ত হইবে না) আমার বাক্য কখনই 

মিথ্যা হইবার নহে। অতএব তুমি নির্ভয়চিত্তে চতুর্বিধ প্রজা নিধন 
কর; তোমার সনাতন ধর্ম লাভ হইবে। লোকপাল, ক্কতাস্ত, ব্যাধি 

সমুদাঁয় ও দেবগণ এবং আমি তোমার সাহাধ্য করিব। তুমি পাপ শূন্য 

ও রজোগুণ বিহীন হইয়! যেরপে খ্যাতি লাভ করিতে পারিবে, আমি 

পুনর্বার এইরূপ একটি ৰরও তোমারে প্রদান করিব। 
অনন্তর এ কন্যা প্রণতি পূর্বক পিতাহ্হ ব্রহ্মাকে স্ুপ্রদন্ন করিয়া 

ক্ৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ব্রহ্গন! আমিভিন্ন যদি এই কাধ্যের অনু- 

ঠান না হয়, তবে অগত্যা আপনা'র এই বাক্য শিরোধাধ্য করিলাম । 

কিন্ত আপনি আমার একটি নিবেদন শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ» 

অহুয়1, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ ও নিলর্জতা এই সমুদয় পুরুষ ইন্্রিয়বৃত্তি 
জীবগণের তনু ভেদ করিবে । নেই সময় ব্রহ্মা কহিলেন, হে কন্যে? 
তুমি যাহা৷ বলিলে তাহাই হইবে; এক্ষণে তুমি প্রজা সংহারে প্রবৃজ্ত 
হও। তাহাতে তুমি অধর্মে লিপ্ত হইবে না এবং আমিও তোমার অনিষ্ট 
সম্পাদন করিব না। তোমার যে সমস্ত অশ্রুবিন্দু আমার করতলে 

নিপতিত হইয়াছে, উহা! জীবগণের আত্মসন্ভূত ব্যাধিরূপে প্রাছভূতি 
হইয়| প্রাণ নাশ করিবে; ইহাতে তোমার অন্ুুমাত্র অধর্খ হইৰে না। 

এক্ষণে তুমি ভীত হইও ন1। তুমি প্রাণিগণের ধর্ম, ধর্মের অধিপতি, 
ধর্মপরায়ণ ও ধর্মের কারণ; ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক এক্ষণে প্রাণিগণের 
জীবন সংহারে প্রবৃত্ত হও। তুমি কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক জীব- 
গণের প্রাণ বিনাশ কর; তাহাতে তুমি অক্ষয় ধন্ম লাভ করিতে 
পারিবে । অধন্ম ঘরাচারগণকে নিম্ঘ্ল করিবে) তুমি আমার আাদেশী- 
হুসাে কার্ধ্য করিয়া আপনাকে প্রীত কন্ন। “তুমি অসাধু প্রাণিগণকে 
পাপে নিষশ্ন করিবে। 
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নারদ কহিলেন, হে রাজন! অনন্তর সেই কন্যা আপনার “মৃত্যু 

এই নাঁম হইল দেখিয়া একান্ত ভীত ও অভিশাপভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত 
হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিলেন। সেই মৃত্যু কাম ক্রোধ 

বিসঙ্জন পূর্বক অসংসক্তর্ূপে অন্তকালে ভূতগণের জীবন নাশ করিয়া 

থাকেন। প্রাণিগণেরই মৃত্যু হয়; রোগ নামধারী ব্যাধি প্রাণিগণ 
হইতে উৎপন্ন হইয়া! থাকে; তদ্বারা প্রাণিগণ সাতিশয় ব্যথিত হয়। 
অতএব আপনি প্রাণান্তে প্রাণিগণের জন্য বৃথা শোক করিবেন না । 

ইন্ড্রিয়গণ জীবনান্তে প্রাণিগণের সহিত পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিয়। প্রতিনিবুন্ত হয়। এইরূপ দেবগণও মানবের ন্যায় পর- 
লোকে গমন পূর্বক স্ব স্ব কার্য সমাধা করিয়া থাকেন। ঘোররূপ, 

ভীমনাদ, সর্বচারী, উগ্র, অনন্ততেভ। প্রাণবাযু কেবল কলেবরই ভেদ 

করিয়া থাকে, উহার গমনাগমন নাই। মত্ত দেবতারাও মত্ত্যসংজ্ঞা- 

"ধারী । €হ রাজন! এক্ষণে আপশি স্বীয় পুত্রের জন্য আর শোক 

করিবেন না । তিনি স্থুরলোকে অতি মনোহর বীরলোক লাভ কবির 

হুঃখ বিসর্জন পৃর্বক সাধু সমাগমে সব্বদাই আনন্দে বাদ করিতেছেন । 

প্রজাগণের মৃত্যু দৈবনিদ্দিষ্ট ; মৃত্যু, খাল উপস্থিত হইলে প্রজাগণকে 
সংহার করিয়া থাকে; প্রাণিগণ স্বয়ংই বিনষ্ট হর। মুত্যু দণ্ড ধারণ 
করিয়া প্রাণীদিগকে বিনষ্ট করেন নাঁ। ত্রঙ্গস্থষ্ট এই সত/টি প্ডিতগণ 

সম্যক বিদ্িত হইয়। মৃতব্যক্তিগণের জন্য কখনই শোক করেন না। হে 

রাজন! আপনি এইন্বপ দৈববিহিত স্থষ্টি বিদিত হইর1 পুত্রের নিধন 

নিমিত্ত সত্বরে শোক পরিত্যাগ করুন । 

মহারাজ অকম্পন প্রিয়নখা নারদের সমীপে এইরূপ অর্থ সঙ্গত বাক্য 

অবণ করিয়া কহিলেন, হে ভগবন ! আমি এই ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়ঃ 

শোক মন্বরণ পুর্বক পরম প্রীত ও কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে আপনাকে 
অভিবাদন করি। মহারাজ অকম্পন এই রূপে শোক সন্বরণ করিলে 

তৎক্ষণাৎ দেবর্ষি নারদ নন্দনবনে গমন করিলেন। ভে ধর্মরাজ ! এই 

ইতিহাস শ্রবণ অথব! অন্যের নিকট বীর্ভন উভয়ই ধন্য, পুণ্যজনক, যশ- 

স্কর, আযুস্কর ও স্বর্গ লাভের হেতৃক্ুত); হে রাজন! ভুমি এই অর্থ 
বহুল বাক্য শ্রবণ করিয়। ক্ষত্রিয়ধর্্দ ও বীরগণের পরম গতি বিদিত 

হুইক্স ধৈষ্যাঁবলম্বন কর। চন্দ্সস্ভৃত মহাবীর অভিমন্তু অসংখ্য বীরগণের 
লমক্ষে শক্রগণকে সংহার কারয়। সংশ্রাম করও অসি, গদা, শক্তি ও 

শরাদন দ্বার! নিহত ও রজোগুণ বিহীন হইয়। পুনর্ধার শশধরে বিলীন 
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হইয়াছেন। অতএব তুমি ধৈর্যাবলম্বন পূর্বক অগ্রমত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া 
ভ্রাত্গণের সহিত ত্বরায় সংগ্রাম করিতে গমন কর। 

পঞ্চপঞ্চাশভম অধ্যায় । ৫৫ 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! রাজ? যুধিটির মৃত্যুর উৎপত্তি ও অদ্ভুত 
কাঁধ্য সকল শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেবকে প্রসন্ন করত পুনরায় জিজ্ঞাস! 

করিলেন, হে ভগবন ! পুর্ধকালে রাজর্ষি সনুদায় ইন্দ্রের ন্যায় মহাবল 

প্র্াক্রান্ত, পুণ্যশীল, সত্যবাদী ও পাপ বিহীন ছিলেন; আপনি তীহা- 

দিগের কার্য ও শোকীপনোদন বাক্যে আমারে আশ্বাস প্রদান করুন 

এবং কোন কোন রাজর্ষি কি পরিমাণে দক্ষিণ দান, বিসিসি 

তাহাও বর্ণন করুন। 

ব্যাস কহিলেন, ধন্মরাঁজ! তপতি । শ্িত্যের শ্যঞ্জয় নামে এক পুত্র 

ছিলেন। মহর্ষি পর্ধতু ও নারদের পহিত তাহার সথ্যভাৰ ছিল। এক 

দিবস তীহাঁর। স্যঞ্জয়ের সক্ষিত সাক্ষাত করণাভিলাষে তাহার গৃহে প্রবেশ 

করিলেন। স্যঞ্জয় সমাদর পুর্বক তাহাদিগকে বিধালান্ুসারে অর্চনা 
করিলে, তাহার! যাতিশয় সন্তষ্ট হইরা পরন স্থখে কিছু দিন সেই স্থানে 

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক দিব নরপতি স্যপ্জয় তাহাদের 

সহিত পরম সুখে উপ্বেশন করিরা আছেন, এমন সময় তাহার একটি 
অবিবাহিত কন্য। সেই স্থানে গমন পূর্বক তাহাকে অভিবাদন করি- 

লেন স্যর্জয় পাশ্বস্থ ছুহিতাঁকে অভিলাধানুরূপ আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দন 

করিলেন। মহর্ষি পর্বত এ অবলারে সন্দর্শন করিয়া ঈষৎ হাঁস্য করত 
কহিলেন, মহারাজ । এই সব্ধলক্ষণসম্পন! চঞ্চলাপাঙ্গী ুহিতা কাহার ? 

ইনি আদিত্যের প্রভা, অথবা পাবকের শিখা, কিম্বা শশধরের কাস্তি 

নতুবণ শ্রী, লজ্জা, কীন্ডি, ধৃতি, পুষ্টি ও দিদ্ধির অন্যতম হইবেন !! মহা 

রাজ স্যপ্তয় দেবর্ষি পর্বতের বাক্যাবসানে কহিলেন, হে সখে! এইটি 

আমার কন্যা; এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছে । সেই 

সময় নারদ কহিলেন, হে রাজন! তোমার যদি শ্রেয়োলাভে বাসন! 

থাঁকে, তবে এই কন্যাটি আমারে ভাধ্যার নিমিত্ত প্রদান কর। নুপতি 

স্গীয় তৎক্ষণাৎ পরমা প্যায়িত হইয়া তাহার বাক্যে স্বীকৃত হইলেন ।. . 
. সেই স্ময় মহর্ষি পর্বত ক্রোধপরবুশ ভূইয়ী দেব্ধর্ধ নাঁরদকে কন্ি- 
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লেন, আমি পূর্বেই এই কন্যাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি; পরে তুমি 
ইহাকে ৰরণ করিলে; অতএৰ তুমি বাঁসনাহ্থসারে আর স্বর্গ গমনে সমর্থ 

হইবে না। নারদ কহিলেন, ইনি আমারই পত্বী এইব্ধপ বোধ, এইক্প 
কথন ও এইরূপ অধ্যবসায় এবং বারি নিক্ষেপ পুর্ধ্বক দান ও পাণিগ্রহণ- 
মন্ত্র এই কয়েকটি বিবাহের লক্ষণ বলিয়। বিখ্যাত আছে। এই সমুদয় 
সম্পন্ন হইলেই যে ভার্ধ্যাত্ব সম্পাদিত হয়, এমন নহে; সপ্তপরদ্দীগমনই 
ভাধ্যাত্ব সম্পাদক বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই কন্যা তোমার ভার্য্যা ন। 
হইতেই তুমি যখন আমারে অভিশাপ প্রদান করিলে, তখন তুমিও আম! 
ভিন্ন স্বর্গ গমনে সমর্থ হইবে না। এই ক্ধপে এ দেবর্ষিদ্বয় পরস্পরকে 
অভিশম্পাত করিয়! সেই স্থানে অবস্থিত্ি করিতে লাগিলেন । 

এ দিকে নরপতি স্যঞ্জয় পুত্র কামনায় বিশুদ্ধচিত্তে পরম যত্বপূর্ব্বক অন্ন, 

পান ও বন্ত প্রদান করত ব্রাঙ্গণগণের আরাধন। করিতে আরম্ভ করিলেন। 

এক দিবস বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী শ্বাধ্যায়নিরত ব্রাঙ্গণগণ স্যগয়ের প্রতি 

হ্প্রসন্ন হইয়! স্কাহাঁকে পুত্র প্রদান করিবার মানসে দেবর্ষি নারদের 

নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন! আপনি নরপতি স্থঞ্জয়কে অভিলধিত 

এক পুত্র প্রদান করুন। নারদ ব্রাঙ্গণগণের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া 

ভূপতি স্যর্জয়কে কহিলেন, রাজন. ! ত্রাঙ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া তোমার একটা 
পুত্র কামনা! করিতেছেন । এক্ষণে ষেরূপ পুত্রলাভে তোমার বাগন। আছে, 

প্রার্থনা কর; তোমার কুশল লাভ হইবে। তখন নরপতি স্থঞ্জয় কৃতা্র- 
লিপুটে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার বরে যেন আমি সর্বগুণালহ্ৃতে, 
কীন্তিসম্পন্ন, যশম্বী ও মহাবল পরাক্রাস্ত এক পুত্র লাভ করিতে পারি এবং 

তাহার মৃত্র, পুরীষ ক্লেদ ও স্বেদ যেন স্থবর্ণময় হয়। নারদ স্যগীয়ের বাক্যে 

অঙ্গীকৃত হইয়া তাহার ইচ্ছান্থুরূপ বর প্রদান করিলে, অতি অল্প দিনের 

মধ্যে তাহার অভিলাসান্গৰূপ এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। এ পুত্র অবনী- 

মণ্ডলে স্ৃকর্ণঠীবী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । মহর্ষি নারদের বরে এ 

পুত্র ফ্রমে অপরিমিত ধন পরিবর্ধীত করিলে, নরপতি স্যঞ্জয় অভিলধিত 

সমুদ্ায় বস্ত কাঞ্চনময় করিয়া লইলেন। স্ৎকালে তাহার গৃহ, প্রাকার, 

হুগ, ব্রাঙ্গণালয়, শযা!, আসন, স্থান, ও স্থালী সমুদার স্থবর্ণময় হইয়। কাল- 

সহকারে পরিবর্ধিত হইতে লাগিল । কিছু দিন পরে দন্যগণ রাজকুমারের 
এই বৃত্বাত্ত শ্রবণ করিয়া! তাহাকে অবলোকন পূর্বক দলবদ্ধ হইয়! নর- 
পতির অনিষ্ট সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ কছিল, আমর] 

্বয়ং গমন করিম, রালপুক্রকে গ্রহণ করিব। প্র বৃপনন্দনই কাঞ্চমেরর 
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কর; অতএব তাহাকে বশবর্তী করিতে যত্ব কর। আমাদিগের অবশ্য 

ভরব্য হইয়্াছে। 

অনস্তর লোভপরায়ণ দস্থ্যগণ এইরূপ বিবেচনা করত রাঁজভৰনে 
ববি হইয়া বলপুর্বক নৃপমন্ন হ্বর্ণগীবীকে গ্রহণ করিয়া! কাননমধ্যে 

্ললায়ন. করিল । সেই স্থানে তাহার! কিংকর্তব্যতাৰিমূঢ় হইয়া রাজপুত্রকে 

ও খণ্ড করিয়া ছেদন করিল । কিন্তু কিছুমাত্র অর্থ লাভ করিতে পারিল 

মলা । নৃপনন্দনের প্রাণ বিনষ্ট হইলে, সেই বরসম্তৃত সমন্ত বিস্তও বিনষ্ট 

ছিইয়! গেল। সেই সময় নির্বোধ দ্থ্যগণ জ্ঞান বিহীন হইয়া পরস্পরকে 

ধ্াংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে দস্থাগণ অভূতপূর্ব রাজপুঞ্জকে 

পলনধন পূর্বক পরস্পর নিহত হুইয়। ভীষণ নিরয়ে গমন করিল । 

এ দিকে নরপতি স্যঞ্জয় বরলন্ধ পুত্রকে বিনষ্ট অবলোকন করিয়া অতি 

চঃখিতচিত্তে সকরুন বাকো বিলাপ ও অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 

এহর্ষি নারদ পুত্র শোকসন্তপ্ড নরপতির নিকট গমন পুর্বক কছিতে লাগি" 
লেন, হে ্যঞ্জয়! আমর] ব্রক্মবাদী মহর্ষি) আমর] সর্বদাই তোমার 

'আবাসে অবস্থান করিতেছি; কিন্ত ভূমিও বিষয়বাসনায় তৃপ্ি লাভ 
করিতে না পারিয়। করাল কালকৰলে নিপতিত হইবে । আমর শ্রবণ 

করিয়াছি, অবিক্ষিতের পুত্র মরূত্তমও কশগ্রাসে নিপতিত হইয়াছিলেন। 

সেই মহাত্মা সুগাচার্ধ্য বৃহস্পতির প্রতি স্পন্ধা প্রকাশ পুর্ব্বক মহর্ষি সম্বর্ত 
বারা যক্তানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগবান ভবানীপতি তাহাকে বহুবিধ 

যক্ঞের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়। হিমালয়ের কাঞ্চনময় এক প্রত্যন্ত শৈল 
প্রদান করেন। বজ্ঞাঝসানে বৃহম্পতিও ইন্ত্র প্রভৃতি দেবগণ তাহার নিকট 

গমন করিতেন! তাহার যজ্ঞডূমির পরিচ্ছদ সমুদায় কাঞ্চনময় ছিল। 
ইহার যজ্ঞকালে অন্নার্থা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় বাসনানুরূপ পবিজ্র অন্প- 
ব্যাগুনাদি ভোজন করিয়। পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন এবং ৰেদ পারদর্শী 
গ্রহ ব্রাহ্মণগণ দধি, ছুগ্ধ, স্বৃত, ধু প্রভৃতি অস্তি উত্তম ভোজ্য ও বস্তরভুষণ 

প্রভৃতি সমুদায় বাননানুরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। স্থরগণ ভূপতি মরুত্তের 
আবাসে সমস্ত দ্রব্যাদি পরিবেশন করিতেন | বিশ্বদেবগণ তাণ্ার সভভাসদ্ 
ছিলেন। দেবগণ দ্বত দ্বার! পরম প্রীতি লাভ করিয়া প্রচুর বারি বর্ষণ 
করত তাহার শস্য সমুদায় পরিবর্ধিত করিতেন। তিনি ব্রঙ্গচর্যানষ্ঠান, 
বেদাধ্যায়ন ও শ্রান্ধাদি দ্বারা সর্বদাই খধষি, দেবতা ও পিতৃলোকের 
সন্তোষ সাধন এবং আভলাসানুরূপ শয়ন, আসন, যান, ও ছুস্তজ কাঞ্চন 
বাশি বহু পরিমাণে ব্রাঙ্গণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন ুররাজ ইল্ত 



১২৬ মহাভারত । 

সর্বদা তাহার মঙ্গল চিন্তা করিতেন। তিনি প্রজাগণকে পরমস্থুখে 

রাখিয়। শরদ্ধাসহকারে জিত অক্ষয় লোক সমুদায় লাভ করিয়াছেন। তিনি 

তরুণাবস্ায় পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, সচিব ও প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে 

সহস্র বসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। হে স্যঞ্জর়। তোমা অপেক্ষ। 

'্তপ, সত্য, দয়া ও দানর্পাল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যাত্বী সেই 

নরপতি মরুন্তও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই 

অধাজ্িক ও অধ্যয়নাদি রহিত পুত্রের জন্য আর শোক করিও ন1। 

ষটপঞ্চশভ্ম অধ্যায় । ৫৬ 

নারদ কহিলেন, হে রাজন! অতি দুদ্র্ঘ অদ্বিতীয় বীর নরপতি স্তহো" 

ত্রও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। দেবগণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি- 

বার অভিলায়ে সর্বদা উপস্থিত হইতেন। তিনি ধর্শানসারে রাজ্য 

অধিকার করির়। খন্থিক্ ্রাহ্গণ ও পুবেংহিতগণকে শ্বীস হিতকর বিষয় 

সমুদায় জিজ্ঞাসা করিরা1 তাহাদিগের মত এাহণ কবিতেন। তিনি প্রজা 

পালন, ধর্ম, দান, যজ্ঞ ও অপ্রিবিজয় উহা বিশেষরূপে বিদিত হইয়া 

ধর্শানুসারে ধনোপাজ্জনের বাসনা করিতেন। যথ। বিধানে দেবগণের 

আরাধনা ও বাহুবলে শক্রগণকে পরাজয় করিয়া শ্েচ্ছ ও তস্কৰ বিহীন 
মেদিনী উপভোগ পূর্বক স্বীয় গুণে গ্রজা রঞ্জনে নিবুক্ত থাকিতেন। 
তাহার নিমিত্ত পর্জন্য সম্বতসর স্বর্ণ বধণ করিভেন। সেই নিমিত্ত 

পূর্বকালে তাভার রাজ্যে হিরগ্ময়ী আোতম্বতী শমুদায় সর্ধত্র প্রবাভ্ত 

হইত। সেই অমস্ত নদীতে রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজারই অধিকার ছিল। 

কুজ ও বামনগণ সেই সকল নদী হইতে নির্ধিপ্বে গ্রতিপানিত হইত। 

পর্ঞন্া হিরপ্ুয় গ্রাহ, কর্কট, বিবিধ মৎস্য ও অন্যান্য বহুবিধ জলজস্ত 

বর্ষণ করিতেন । সেই রাজ্যে হিরগ্মরী বাপী সমুদয় ক্রোশ পরিমিত 

ছিল। মহারাজ স্ুহোত্র কাঞ্চনমম সহআ সহম্্ নক্র মকর ও কচ্ছপ 

সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়। বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি কুরুজাঙ্গলে অতি, 

উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক ব্রাঙ্গণগণকে প্রচুর পরিমাণে কাঞ্চন প্রদান 
করিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত দক্ষিণ দানের সহিত শত সহস্র অশ্বমেধ 

রাজস্যয়, অতিপবিত্র ক্ষত্রিয় য্ত ও অন্যান্য নিতা নৈমিত্তিক ক্র্িয়া- 

কলাপের অন্যান করত অভিলফিত গতিগ্রাপ্ত হইলেন। হে ্ত্রয় ! 
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তামা অপেক্ষা অধিক দত্য, তপ, দান ও দয়াশীল এবং তোমার পুত্র 

সপেন্দা পুথ্যবান্ সেই সুহোত্র কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব 

£মি সেই অবাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি রহিত পুত্রেহ অন্য আর শোক 

করিও ন।। 
ঙ শা ধাঁ ০ ঈশতি 

সগুপঞ্চাশভম অধ্যায় । ৫৭) 
নারদ কঠিলেন, হে স্বপ্তব! অমিভতেজ! নরপন্তি পৌরবও মৃত্যু- 

ঘুখে শিপতিত হইয়াছেন । দেই ভূগতি শুরুবর্ণ দশলঙ্গ অশ্ব প্রদান 

করেন । ভাহার অগনের বজ্র নানা দেশ হইতে অধ্যরণশীল, রীতিজ্ঞ 

ও ত্রন্ম।৮ষঠাাননিরত আসতখা ব্পগণের সমাগম হর) সেই সমুদয় ৰেদ- 

সাত, ব্দা।কাত ও তম [উ, বনান্য জিয় দশদ বুপগণ গৌরবের নিকট 

অভ্যুম ভিক্ষা, অ।চ্ছাদন, 9৬১ শখ্যা, আমন ও বাহন প্র।প্র হইয়া পরম 

আবপ্যায়িত হুইয়াছিলেন। সতত উদ্যেগ পরারণ, আড়ান্ুরত নট, 

নভক ও গঞ্ধব এবং কনকচুড় পর্গী ও বদ্ধনানক %হ সর্ধদ। তীহাদিগের 

আনন্দবদ্ধন করিত । নরপতি শৌব্রব প্রতে)ক যজ্ঞে মদআাবী কাঞ্চন 

বণ অপুত মংখ্য কুঞজর, ধ্বআঅপতাঞা পবিমঝিত রথ, সহ দহত্র কাঞ্চনা- 

ল্চার পরিশে।ভিও কন্যং রথঘুক্ত উতৎকই্ ৮ ও মাতঙ্গ এবং গৃহ, 

ক্ষেত, শভ গে।, আ্রবণানপঞ্ত গান্র সহ্আ ধেঙু ও ভৃতা সহুদয় প্রদান 

করিতেন । পুবথ্ উপ শভিহ়ী খাবেন যে, মহারাজ 

পৌরব দেই সুগ্রনিক মজ্ঞে জবশুঙ্ঘ, হছভখুৰ, কাংদ্য দৌভন পাত্রের 
7 সভ1আ[ও 

সচ্িত সবধ্দ পেন, দান, দ171, খর, উপ, 5১ মে, ছাগ, বছবিধ রত, 
ও অন্নপর্বত বনুদয় দক্ষিণা দান করির়।ডিলেন। শ্ুনজ্বিক অঙ্গাধিপতি 

পৌরব এমশ স্ববন্দানুসারে সব্বকানপ্রদ যঙ্ছের অন্থঙ্গান করিতেন । 

হেয়! ভোন। অপেঙ্গ। যদধিক সভা, ভপ, দান ৪ দয়াশীল এবং 

তোমার পুত্র অপেক্ষ। পুণ্যবান সেই মহঙ্করাঁজ পৌরবও করল কাল- 
কবলে নিপতিত হইয়াছেন; অতএন এক্ষণে ভুষি দেই অধাজ্িক ও 

অধ্যরনাদধি রহিত পুত্রের নিনিন্ত জার শোক করিও না। 

অঞ্টপঞ্চাশততম অধ্যায় । ৫৮ | 
নারদ কহিলেন, হে রাজন! উশীনরনন্দন নরপতি শিবিশু সৃত্ধ্য- 

সুদে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি নিরন্তর প্রধান অরান্তিণকে দংহার 
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করিয়া অদ্রি, দ্বীপ, সমুদ্র, ও কানন সমাচ্ছম্ন এই মেদিনী রখ ঘর্ঘরশকে 
নিনাদিত্ত ও স্বরং অধিকৃত করিয়াছিলেন এবং বিপুল বিস্ত অধিকার 

পৃর্বক ভূরি দক্ষিণার সহিত রছবিধ যক্ের অনুষ্ঠান করেন। সমস্ত রাজ- 

গণই তাহাকে সংগ্রামের উপযুক্ত বলিয়া! বোধ করিতেন। মহাত্মা শিবি 
রাজ! স্বীয় তূজবলে সমন্ত ধরণীমগ্ডল পরাভব করিয়1 মাতঙ্গ, তুরম্ন, পণ্ড, 
মুগ, গো, ছাগ ও মেষ প্রদান পূর্বক বহু ফলসম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্বিস্ে 

সমাধান করত লহ কোটিনিক্ষ ও বহুসংখ্যক ভূমি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান 
করিয়াছিলেন। বর্ষার যতগুলি ধারা, গগনমগ্লের যতগুলি তারা, 

গঙ্গার ষতগুলি বাদুক1, স্থমেরর যতগুলি উপলখণ্ড এবং সাগরের যতত- 

গুলি রত্ব ও জলদস্ত আছে, তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে ততগুলি গে! দান 

করেন। প্রজাপতি ত্রহ্গা শিবিরাজার কার্মাভার বহন করিতে পারে 

একরূপ তৃপতি কি ভূত, কি ভবিগ্যৎ ও কি বর্তমান কোন কালেই প্রাপ্ত 
হন নাই। নরপদ্তি শিবি সর্বকাধ্য সমস্থিত বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 

করিয়াছিলেন। সেই সকল যজ্ঞে বহুসংখ্যক কাঞ্চনময় যুপ, আসন, 
গৃহ, প্রাকার ও তোরণ নিম্মিত এবং পবিজ্র সুস্বাহু অন্ন পান প্রস্তত 

হইত। অযুত প্রযুত প্রিয়বারী ক্রাহ্মণগণ সেই যজ্ঞে আগমন করিতেন। 
তাহার যজ্জস্থলে দধি হদ্ধের হুদ ও নদী এবং শুক্লবর্ণ অন্নের পর্বত নির্মিত 

হুইত। €সই সময় স্নান কর এবং বাসনাহ্ুনারে ভোজন কর কেবল এই 
প্রকার শব নিরন্তর সমুখিত হইত। কদ্রদেব সেই দ্বানশীল নরপতির 
পবিজ্র কার্যে সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া তোমার ধন, শ্রদ্ধা, কী্চি, 

ক্রির।, প্রাণিগণের শ্রিয়তা ও স্বর্গ অক্ষয় হউক, এই বলিয়। তাহাকে 

বন্গ প্রদান করিয়াছিলেন। নরপতি শিবি এরূপ অতিলষিত বর প্রাপ্ত 

হইয়। যথাসময়ে স্থুরলোকে গমন করিয়াছেন। হে স্যঞ্য়! তোন! 
অপেক্ষা সমধিক সতা, তিপ, দয়! ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা 

সমধিক পুণ্যবান্ নরপতি শিল্িও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন; অতএৰ 

তুমি সেই অধাজ্ঞিক অধ্যায়নাদি রহিত পুত্রের নিমিত্ত আৰ শোক 
করিও না। 

---0-শ 

একোনষ্িতম অধ্যায় । ৫৯ 1 
নারদ কহিলেন, হে রধজন্ধ দশরথতনয় রাজ! রামচন্ত্রও মৃত্যুমুখে 

নিপতিত হইগ্াছেন) জনগণ এ মহাত্মাকে ওরস পুজের ন্যায় গ্গেহ 
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ফরিত। রী সর্বগুণশালী মহাতেজ। রাঁমচক্জর পিতাঁর 'আদেশক্রমে ভার্য্যা 
সমভিব্যাহারে চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন । ততৎ্কালে 
তিনি জনস্থামে অবস্থিতি করত তত্রত্য তপশ্বিগণের রক্ষার্থ চতুর্দশ সহত্র 

রাক্ষপকে নিহত করেন। রাক্ষস দশানন এ স্থানে লক্ণের সহিত 

ভাহাকে বিমোহিত করত তদীয় ভার্ম্যা জানকীরে অপহরণ করেন। 

মহা?ব্লশালী রা রামচন্দ্র বাবণের এই প্মপরাধে সাতিশয় রোষপরবশ 
হইয়। শক্রগণের অপরাজিত, দেবাস্থরের অবধ্য, দেবত্রাঙ্গণ কণ্টক এ 
ছরাত্মাকে সবংশে নিধন করিয়াছিলেন । 

প্রজ্জাহিতৈষী দেবর্থিগণপেবিত দেবগণাভিপূজিত মহান্ছভব রা 
ঈ্দ্রের কীর্তি অবনীমগুলে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিক্সাছে। সেই সর্ব" 
ভুতহিতৈষী মহাত্মা ৰহুবিধ রাজ্য প্রাপ্ত হইব ধর্্দান্থুসারে প্রজাপালন্ 
পূর্বক মহাযজ্ঞ'গ জিগুণদক্ষিণ শত অশ্বমেধ ষজ্ঞের অনুষ্ঠান করত দ্বত 

দ্বার] ইন্দ্রের প্রীতি সম্পাদন এবং অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 
ক্ষু-পিপাসা ১. ৮৮ করত দেহিগণের সমস্ত ব্যাধি নিবারণ করিয়া" 

ছিলেন। সেই অসামান্য গুণশালী শ্বীয় তেজে দেদীপ্যমান দাশরথি 
রামচন্দ্র তৎকালে সমস্ত জীবগণকে অতিক্রম করিয়া পরম শোভ। প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন | পেই মহাত্মার রাজা শাসনকাঁলে ধরাঁতলে খষি, দেবতা 
ও মানবগণের একত্র সহবাস হইয়াছিল। প্রাণিগণের তেজ এবং প্রাণ, 

অপান, উদান ও সমান বায়ুর হ্রাসতা হয় নাই; তেজঃ পদার্থ সমস্তই 
দেদীপ্যমান হইয়াছিল; কোন অনিষ্ট ঘটনা হইত না। প্রন্দাগণ সক- 
লেই দীর্ঘ পরমাযু প্রাপ্ত হইয়াছিল; তরুণাবস্থায় কেহই মৃত্যুমুখে পতিত 
হইত না। দেবগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়া বেদ ৰিধানাহুসারে বিবিধ- 
হৰ্য, কব্য নিষ্পুর্ত ও হুত লাভ করিতেন। তাহার রাঙব্যে দংশ, 

মশক ও হিংস্র সরীস্থপ সমুহের সম্পর্কও ছিল না। জলমধ্যে কাহারও 
মৃত্যু হইত না? হুতাশন অকালে দগ্ধ করিতেন না। কেহই ধর্শবর্দিত 
নুক্ধ বা মূর্খ ছিল না এবং সর্ধবর্ণের প্রাগণ সঙ্জনোচিত হঠষ্ট কার্ধের 
সর্বদাই নিরত থাকিত। ূ 

সেই সময় রাক্ষমগণ জনন্থানে স্বধ! ও পুজা ৰিন্ট করাতে মহাত্বা 
দ্রশরথাত্ম্ তাহাদিগকে নিধন করিয়া পিতৃ ও দেবগণকে ব্বধধা ও পুজা 

প্রদান করিয়াছিলেন। এ মহাত্মার রাজ্যকালে মানবগণ সহত্স পুত্র 
সম্পন্ন হইত এবং সহম্র বদর জীবিত থাকিত। জ্য্টগ্গণ কনিষ্ঠগণ 

বার শরান্কৃতা সম্পন্ন করিত না। তরুণবর়ক্ষ। শ্যামাঙ্গ *লোহিতলোচন, 
৯৭ টি 



৯৩০ মহাভারত ॥ 

সবন্তমাত্ঙ্গপরাক্রম। আলাহ্ুলস্থিত বাহ, সিংহস্বন্ধ, সর্বঅনহিতৈষী, হল" 
শালী রামচন্দ্র একাদশ সহত্র ৰসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তাহার 

রাজ শাসনকানে প্রজাদিগের রাম রাম ভিন্ন প্রায় অন্য কোন বাক্য ছিল 

না এবং জগৎ একাস্ত অভিরাম হইয়াছিল। মহাত্মা রামচন্দ্র পরিশেষে 

আপনার ছুই পুত্ব এবং ভ্রাতৃত্রয়ের ছয় পুত্রকে আট রাজো অভিষিক্ত 

করিয়া! জরায়ুজ, অগুজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুবিবর্ধ প্রজাগণকে 
ফুইয়] দ্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে স্থগ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক 
তপ, সত্য, দয়! ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ 

মহাত্সা রামচন্দ্রও মৃত্যুমুথে 'নিপতিত হইয়াছেন) অতএৰ তুমি সেই 
অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি শুনা পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না। 

ঘষ্টিতম অধ্যায় | ৬০। 

নারদ কহিলেন, হে স্থঞ্জয়! নরপতি তগীরথও কালগ্রাসে নিপতিত 
হইয়াছেন। সেই মহাত্মা ভাগীরথী তীর স্বর্ণযূপে স্থুশোভিত করিয়া- 
ছিলেন। তিনি নরপতি ও নরপতিপুত্রগণকে পরাজয় করিয়া সুবর্ণা" 

ভরণমণ্ডিত দশ লক্ষ কন্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। সেই সমস্ত 

কন্যা] রথারচ; রথ সমস্ত চারি চারি অস্খে সংযুক্ত) প্রত্যেক রখের 

পশ্চানভাগে হ্মেমালী শত কুঞ্জর, প্রত্যেক কুঞ্জরের পশ্চান্ভতাগে সহঅ 

তুরঙ্গ, প্রত্যেক তুরঙ্গের পশ্চান্তাগে শত গো এৰং গোগন্ণপর পশ্চাডাগে 

বহুবিধ অজ ছিল। নরপতি, ভগীরথের ভুরি ভূরি দক্ষিণাদান কালে 
গর! জলৌঘ আক্রমণে নিতান্ত ব্যথিত হুইয়৷ তাহার অঙ্কে উপবেশন 

করিলেন তদৰধি গঙ্গ। ভগীরথের কন্য। হইয়! ভাগীরধী নামে ৰিখ্যাতা 
হইলেন এবং পুত্র সদৃশ ভগীরথের পিতৃগণের উদ্ধার সাধন করেন। ভগ- 
ৰৃতী ভাগীরথী যে স্থানে ভগীরথের .উক্ধদেশে উপবেশন করিয়াছিলেন, 

সেই স্থান উর্বশী তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । হে স্যপ্রয়! আদিত্য 
সুশ তেজঃশালী গন্ধর্বগণধ মধুরতাষী দেব, মন্যা ও পিতৃগণের নিকট 
এই গাখ। কীর্তন করেন। 

হে স্বিত্যতনয় ! এই রূপে ভগবততী গঙ্ক ইক্ষাকুকুলাবতংস ভূরি দক্ষিণ 
রজের অনু্ঠানকর্থ। মহাত্মা! ভগীরথকে পিতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন ইন্দ্র 

২ বরুণ খুকি দেবগ্গণ তগীনথের যজ অলঙ্কত কৃরিয্ন। ষক্ঞংশ গ্রহণ ও 



দোৌণ পর্ব | ১৩১- 

হজ্জবিত্ব নিবারণ করিতেন । যে লমন্ত ব্রাঙ্মণগণ যে স্থানে অবস্থান করিয়া! 
যে সমুদয় অভিলধিত বস্ত্র প্রার্থনা করিতেন, মহাজ্বা ভগীরথ সেই সমস্ত. 
ব্রাহ্মণগণকে সেই স্থানেই সেই সমুদয় বস্ত প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ” 

গণকে তাহার কিছুমাত্র অদেয় ছিল না। পরিশেষে সেই মহাত্মা ব্রাঙ্গণ- 
দিগেষ প্রসাদে ব্রহ্গলোক প্রাপ্ত হন। মরীচিপায়ী মহর্ষিগণ মোক্ষ ও ত্বর্ 

প্রাপ্তির নিমিত্ত চন্দ্র ও হুর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা ও কর্ণ বিদ্যাবিশারদ্ 

মহাত্বা ভগীরথ সম্মীপে গমন করত তাহার উপাসনা! করিতেন। হে 

স্থতীয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য দয়া ও দানশীল এবং তোমার 

পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা ভগীরথও মৃত্যুমুথে নিপতিত হুইম্সী- 
ছেন; অতএব তুমি সেই যাগহীন অধ্যয়নাদি শৃন্য পুত্রের নিমিত্ত,অনুভাপ 
করিও ন1। 

এক যষ্টিতম অধ্যায়”-৬১। 

নারদ কহিলেন, হে স্যপ্রয় ! ইলবিলনন্দন মহা! দিলীপও কালগ্রাসে 
নিপতিত হইয়াছেন। সেই মহাত্মা তত্বক্তানশালী পুত্রপৌত্রসম্পন্ন অযু্ত 
অযুত ব্রাঙ্গণ দ্বার! শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন । সেই নরপতি 
বহুবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়! ব্রাক্ষণদিগকে এই বহ্ধপুর্ণাবন্ুদ্ধরাধু প্রদান 
করেন। তাহার যজ্জে সমস্ত পথ কাঞ্চনময় হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ 
দেই মহাত্বার যক্তকালে ক্রীড়া করিতে করিতে যেন চষাল, প্রচষাল ও 
সুৰর্ণময় যূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই যজে সমাগত মানৰগণ 
অপরিমিত রাগথাগডব ভোজনে মত্ত হুইয়! পথিমধ্ো শয়ন করিতেন 
মহাত্মা দিলীপ সলিলের উপরে রথারোহণ পূর্বক যুদ্ধ করিতেন, কিন্ত 
তাহার রথচক্রদ্বয় জলমধ্যে নিমগ্র হইত না। মহাআআ দিলীপ ভিন্ন এরই 

আশ্চর্য্য ক্ষমতা আর কাহারও ছিল না। বাহার! দু়ধন্বা, সত্যপরায়ণ, 
দাক্ষিণ্বিশিষ্ট নরপতি দিলীপকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাহাদিগেরও 

স্বর্গ লাভ হইয্লাছিল। নরপতি-দ্রিলীপের আবাসে স্বাধ্যায়ঘোঁষ, জ্যানি- 
ঘোষ এবং পান কর, ভোজন কর, ও আহার কর, এই রূপ শব কখনই 
বিলুপ্ত হইত না হেক্প্রয় ! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত, তপ, দয়া'ও 
দানশীল এবং ভোমার পুত্র অপৈক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা! দিলীপ 
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কারকবলে নিপতিত হইয়াছেন; অতএৰ তুমি দেই বাঁথহীন অধ্যয়নাদি. 

শূন্য পুজের নিমিত্ত আর অন্গতাঁপ করিও ন1। 

নিও ২ 

ঘিষষ্টিতম অধ্যায় । ৬২। 

নারদ কহিলেন, হেস্যঞ্ঁয় $ যুবনাশ্বনন্দন সুর, অনুর ও, মানবগণের 

দিজেতা নরপতি মান্ধাতাঁও মৃত্যুযুখে নিপতিত হুইয়াছেন। স্বর্গ বৈদ্য 
অশ্িনীকুমারদ্বয় ষান্ধাতীকে তদীয় পিতৃগর্ভ হইতে নিফাশিত করিয়া 

ছিলেন। একদ1 মান্ধাতার জনক ভূপতি যুবনাশ্ব মৃগয়ার্থ গমন করত 

একান্ত পিপাসাক্রাস্ত ও শ্রান্তবাহন হইয়াছিলেন। তখন তিনি যজ্তধূম 

লক্ষ্য করিয়। যজ্তস্থানে গমন পূর্র্বক পৃষদাঁজ্য ভক্ষণ করেন। সেই পৃষদাজ্য 
প্রভাবে মহীপতি যুবনাশ্বের গর্ভ সধশার হয়। ভিষগ.বর অশ্বিনীকুমারদবয় 

যুবনাশ্বকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ভাহার গর্ভ হইতে অতি উৎকৃষ্ট 
নৰকুমার নিফাশিত করিয়া তাহার অঙ্ষে স্থাপন করিলেন। ম্ুরগণ এ 
দেবতুল্য বলশালী নবকুমাঁরকে পিতৃক্রোড়ে শয়ন করিতে দেখিয়। পরস্পর 
কহিতে লাগিলেন যে, এই নবকুমার কি পান ৰৃরিয়! জীবিত থাকিবে 1.] 

সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করুক ।4 

দেবরাজ এই ৰাক্য কহিবামাত্র তাহার সমস্ত অন্ুলি হইতে অমুময় দুগ্ধ 

নির্ঘত হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র অনুগ্রহ করিয়। এই বালৰ মাংধাত1, 
অর্থাৎ আমার অঙ্গুলি পান করুক বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত দেবগণ যুব- 
নাহবতনয়ের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। সেই সময় দেৰরাজের হস্ত হইতে 
ঘত ও হুদ্ধধার! বিনির্গত হইয়া যুবনাশ কুমারের মুখে নিপতিত হইতে 

লাগিল। মান্ধাত৷ এইকূপে ইন্দ্রের অঙ্গুলি পান করিয়! প্রতিদ্দিন অধিক 
পরিমাণে বদ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ হত্ত পরিমিত 

এৰং মহাবলশালী হইলেন। 
হে হ্ঞজয়! ধন্দপরায়ণ, ধৃতিমান্, সত্যৰাদী, জিতেক্ড্রিয়, মহাবল পরা 

ক্রাস্ত যুবনাশ্বকুমার মান্ধাতা একদিনে সমস্ত মেদ্িনী পরাভব করিয়াঁছি- 
' লেন। ভূপতি জনমেজয়, স্থধস্থা, গয়, শূল, বৃহদ্রথ, অমিত ও নৃগ মান্ধাতার 

শরাদনবলে পরাজিত হন। আদিত্োর উদয়াচল অবধি অন্তাচল পর্য্যস্ত 

যে. সমস্ত প্রদেশ আছে, সুই সমস্ত অদ্যাবধি মান্ধাতার ক্ষেত্র কলিয়! 
আ্ধিহিত হইয়াথাকে। মহাত্ম। মান্ধীত1 শত অশ্বমেধ ও শত রাজহুয়েক 



দোঁণ পর্র্ধ। ১৩৩ 

অনুষ্ঠান করড পদ্বরীগ খলিবিশি্ কাঞ্চনাকরযুক্ক দশযোজন দীর্ঘ, এক 

যোজন বিস্তৃত মৎস্য সমুদয় ত্রাঙ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই 
যক্তদর্শনার্থ সমাগত মানবগণ ব্রাঙ্গণ ভোজনাবশিষ্ট বহৰিধ হুস্থাহ শক্ষ্য, 
ভোজ্য ও অন্ন ভক্ষণ করিয়া সাতিশর তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। বযক্তস্থলে 

বিৰিধ শ্ভক্ষ্য, পান এবং অন্নগিরির অত্যাশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল। হুপন্ধপ 

পঙ্ক, দধিন্ূপ ফেন ও গুড় রূপ সলিলশালিনী মধুক্ষীর বাহিনী নদী লমুদক়্ 
বত রূপ হদে গমন পূর্বক অন্নাচল সমস্ত অবরোধ করিত। অসংখা দেব, 

অস্থর, নর, ষক্ষ, গন্ধব্ব, উরগ, পক্ষী এবং বহু সংখ্যক বেদ বেক্গাজ- 

বিশারদ ব্রাঙ্মণ ও খষিগণ সেই যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন। সেই স্থানে 
কেহই মূর্খ ছিল না। অমিতন্ডেজ! মান্ধাত। সাগর মেখল। বন্ধু পূর্ণ বন্ুদ্ধা 
ব্রাঙ্গণদ্িগকে প্রদান করত স্বীয় যশে দিস্বগুল আবরণানস্তর কলেবর 

পরিত্যাগ পুর্ব্বক পুণ্যার্জিত লোকে গমন করিয়াছেন। হেল্যপ্রয়! ভোম। 

অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়, ও দান সম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা 

পুণ্যশালী মহাত্মা মান্বাতাও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন ১; অতএৰ ভুমি 

যাগহীন অধ্যয়নাদি শূন্য সেই পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও ন1। 

৩ 

ভ্রিষ্িতম অধ্যায় । ৬৩। 

নারদ কহিলেন, হে চ্যঞ্জয়! নহুষ নন্দন যযাতিও কালগ্রাসে নিপক্তিত 

হইয়াছেন। সেই মহাত্া শত রাজ্য, শত অর্খমেধ সহ পুতরীক ও 
শত বাজপেয়্, সহশ্র অভিরাত্র অসংখ্য চাতুর্শাস্য, বহুবিধ অগ্রিষ্টোম ও 

অন্যান্য অসংখ্য ভূরিদক্ষিণ যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়া অবনীমণ্লন্থ সমুদায় 
ব্রাহ্মণ্থেষী শ্লেচ্ছগণকে পরাভব করত তাহাদেন্ব'সমস্ত সম্পত্তি ব্রাঙ্মণগণকে 

প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা যযাতি দেবান্থুরের সংগ্রামকালে 

দ্বেবগণের সাহাধ্য করিয়৷ এই মেদিনীমগুল চতুদ্ধা বিভাগ করত চারি জন 
খত্বিকৃকে প্রশ্নান, বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্ান্ুসারে দেবযানী 
ও শর্ষিষ্ঠার গর্তে আ্বপত্যোৎপাদন করিয়াছিলেন । সেই দেব সদৃশ মহীপত্তি 
দ্বিতীয় সুররাজের ন্যায় শ্বীয় বাসনাহুসারে সমস্ত দেবারগ্যে বহাক্স করি 
তেন। অবশেষে তিনি বহুবিধ ভোগ্যবস্ত উপভোগ করিয়াও বিষয় 

বানায় শাস্তি না হওয়াতে স্বীয় পুণ্ত পুরুকে বাক্যে অভিষিক্ত করিস 

ভার্ধার সুহ্থিভ অরণ্যে গমন করিলেন। বৰনগমনকালেংতিনি এই বাক্য 
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কছ্ণিছিলেন বে, এই অবনীমগডলমধ্ো যাবতীয় ব্রীহি, যব, সুবর্ণ পক্জ 
ও স্ত্রী আছে, সেই সমন্তই যদি এক জনের উপতোগা হয়, ভাহা হইলেও 

তাহার বিষয় বাসনার শাস্তি হয় লা । ইহা বিষেচন! করিয়া! মানবগণের 
শাস্তিপথ অবলম্বন করা অবশ্য কর্তধ্য। এই ব্ূপে মহীপতি যধযাতি সমস্ত 

বিষয়বাসন! বিনর্জন পৃর্বক ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিয়া অরণ্যে গমন করিয়া- 

ছিলেন। হে শ্যগীয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়1, ও দানশীল 

বং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা! যযাতিওও মৃত্যুমুথে 

নিপতিত হইয্লাছেন ; অতএব তুবি সেই যাগহীন অধ্যয়নাদিশূন্য পুজ্ের 
নিমিত্ত আর অগুতাপ করিও না। 

চতুঃষষ্তিতম অধ্যায়। ৬৪। 
নারদ কহিলেন, হেস্যঞ্জয়? নাঁভীগতনয় অধ্বরীষও কৃতান্তের করাল 

কবলে নিপতিত হুইয়াছেন। এ মহাত্মা প্রক্কাকী দশ লক্ষ নরপতির সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন । অস্তরযুদ্ধবেভা, ভীষণ দর্শন বিপক্ষগণ জয় লাভার্থী 
হইয়। অশিব বাক্য প্রপ্োগ করত তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, 

কিন্ত তিনি স্বীয় ৰাহুৰল ও অন্ত্রবলে তাহাদিগের ছত্র, আযুধ, ধ্বজ ও রথ 
সকল ছেদন এৰং অনেকেয় জীবন বিনষ্ট করিয়। তাহাদিগকে বশীভূত 

করিলেন। হতাৰশিষ্ট বিপক্ষগণ প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক 

আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, এই বলিয়া! অশ্বরীষের শরণাপন্ন 

হইল। 
এই রূপে মহাবলশালী রাজ! অন্বরীষ নরপতিগণকে বশৰ্ভী ও বসু- 

কবর. অধিকৃত করিয়া! শাস্ত্রান্ুসারে শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। সেই 

রজ্ঞে মমাগত মনুষ্যগণ অতি স্ন্বাছু অন্ন ভোজন করিয়াছিল। ব্রাঙ্গণেরা 

যখাবিধি পৃজ1 গ্রহণ পূর্ব্বক সুক্বাছ মোদক, পূরিক, পৃপ, শছুলী, করস্ত, 

পৃথুমৃদ্ধীক, স্থুপ্ধ শপ, অন্ন, নৈমেয়ক, রাগখাওবপালক, মৃছ সুরভি মিষ্টান্ন 
গ্বত, মধু, হুপ্ধ, তোয়, দধি এবং স্ুশ্বাছু ফল, মুল, ভক্ষণ করিয়া পন্দম 

পরিতোষ লাভ করিক্বাছিলেন। বহুসংখ্য লোক মদ্গা পান পাপজনক 

জামিয়াও মুখ প্রাপ্তির নিমিত যথাসমঙ্গে সুরা পান করত গীত 

বাদ্য করিতে লাগিল। সহন্্র সহশ্র ব্যক্তি মাভাগ পুত্রের স্তুতি সংযুক্ত 
গাথা গাম করত হৃষ্চিত্তে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ 
করেছ বা ধরাতাল নিপতিত্ত হইতে লাগ্রিল। 



জোৌণ পর্ব ॥.- ১৩৫ 

এই যজ্ঞ রাঁজ। অস্বরীষ দশ অযুভ যাঁজককে শত সহম্স, নর্পন্িত্ব 

রাজ্য এৰং বিগ্রগণকে দক্ষিণ! ম্বব্ূপ হেমকবচ সংযুক্ত, শ্বেত ছত্র স্থুশো” 

ভিত, ছেমরথানঢ অন্ুযাত্র, পরিচ্ছদসম্পন্ন কোষদও সমৰেত বহুসংথা 

ভূপাল ও ভূপালপুত্র প্রদান করিলেন। মহর্ষিগণ তাহার ঈদৃশ যর 

দর্শনে গ্লাতিশয় হৃষ্ট হইয়। কহিয়াছিলেন বে, মহাত্মা অন্বরীধ যে প্রকার 

অমিত দক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, এক্ধপ ঘজ্ঞ পুর্ষে কেহ কখন করিতে 

পারে নাই এবং পরেও কেহ করিতে পারিবে না। হে হয়! তোম।! 

অপেক্ষা অধিক তপ, সত্য, দয় ও দানশীল এৰং তোমার পুত্র অগেক্গ। 

সমধিক পুণ্যশীল মহাত্া অশ্বরবীষও কালগ্রাসে নিপতিত্ক হইয়াছেন ॥ 
অতএব তুমি অযাজ্জিক অধ্যয়নাদি শূন্য স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর সন্ভাপ 

করিও না। 

সাজি 

পঞ্চষন্তিতম অধ্যায় । ৬৫। 

নারদ কহিলেন, হে ত্যপুয়! রাজা শশবিন্দুও শমনসদনে গমন 

করিয়াছেন। এ সত্যবিক্রম শ্রামান নরপতি নানাবিধ ষজ্জ সুসম্পন্গ 
করিয়াছিলেন। তাহার এক লক্ষ পত্রী ছিল। তাহাদের এক এক 

জনের গর্ভে নরপতির এক এক সহন্ত্র পুত্র উৎপন্ন হয়। এ সকল রা" 

কুমারের! সাতিশয় পরাক্রম শালী, বেদশান্ত্রবিশারদ, হিরণ্য কবচধারং গু 

ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাহার সকলেই বহুসংখ্যক অশ্বমেধ & 

নিযুত সংখাক অন্যান্য প্রধান যজ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 11 
শশবিন্দু স্বয়ং অশ্বমেধ যক্তের অনুষ্ঠান করিয়া এ সকল পুত্র ব্রাঙ্গণদিগঞে 

দক্ষিণা শ্বরূপ প্রদান করিলেন। এ সকল এক. এক রাঁজপুজ্ের পশ্চাৎ 
ৰৃহুসংখ্যক রথ, মাতঙ্গ, ও সুবর্ণালস্কৃত রাজকন] গমন করিয়াছিল । এক 
এক কনা"র সহিত শত মাতঙ্গ, এক এক মাতঙ্গের সহিত শত রথ, এক. 

এক রথের সহিত শত অঙ্থ, এক এক অখের সহিত সহত্র গাতী এৰং 
এক এক গাভীর সহিত পঞ্চাশৎ অজ গমন করিয়াছিল। 

হেস্থঞ্জয়ং নরপতি শশবিন্দু এইরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্ষ্ঠান করিক়). 

ব্রাহ্মণগণকে অপরিমিত ধন প্রদান করিয়াছিলেন । তপোক সকল অশ্বমেধ, 

য্জ্ঞে বতগুলি বৃক্ষের যুপ নিম্ীণ করিয়া! থাকে, নরপতি শশবিন্দুর এ 

বে ততগুনি বৃক্ষের যুপ এবং আন্ ততগুলি হিরগষ্ ফুপু রস -হইয়াস 



9৩৬ মহাভারত । 

ছিণ। এই মহাধজ্ঞে এক ক্রোশ উর্ধ অসংখা অরপর্বত ও পানীক্ক 
হুদ নির্শিত হয় । অশ্বমেধ বজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, নরপতি শশবিন্দুর ত্রয়ো' 
দশ রাজ্য অবশিষ্ট ছিল । এ মহাত্মা বু দিবস রাজা ভোগ ও গ্রজা- 
পালন ফরিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। হে হ্যঞ্জয়! তোঁম! 

অপেক্ষা অধিক ভগ, সভ্য, দয়] ও দানশালী এবং তোমার তনয় 'মপেক্ষা 

সমধিক পুণ্যশালী মহাত্মা! শশবিন্দুও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন ? 

অন্তএষ তুমি অযাভ্তিক অধ্যয়নাদি শুন্য শ্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আয় অনুতাপ 
করিও না। 

ষট যণ্তিভম অধ্যায় । ৬৬। 

নার কহিলেন, হে হ্জীর়! অমূর্তরয়ার নন্দন গয়কেও মৃত্ামুখে 

নিপতিষ্ত হইতে হইয়াছে । সেই মহাত্মা শত বৎসর কেবল হুতাবশেষ 
ভোজন করিয়। জীবন ধারণ ফরিয়াছিলেন। ভগবান্ ছুভাশন গয়ের 
উৎকৃষ্ট নিয়ম সন্দর্শনে সাতিশয় সন্ত্ট হুইয়। তাহাকে বর প্রদান করিতে 
আগমন করিলে, তিনি কহিলেন, হে হুততুক্! আমার এই বাসন| যে, 
মি যেন তপস্যা, ব্রহ্ষচর্ধয, ব্রত, নিয়ম ও গুরুগণের প্রসারে বেদ- 

শাস্ত্রের পারদ হইতে পারি এবং ধন্ীচূসারে অবস্থান পূর্বক অন্যের 

হিংস1 ন্ঁকরিয়া যেন অক্ষয় ধন লাভ ও শ্রদ্ধ। সহকারে অল্প প্রদান 
করিতে সমর্থ হই; ব্রাহ্মণগণকে প্রতিদিন ধন দান করিতে যেন আমার 

বাসন! থাকে ; কেবল সৰর্ণ। জায়'র গর্তেই যেন আমার অপত্যোৎপত্তি 
হয়; আমার চিত্ত যেন সর্বদাই ধশ্মে নিরত থাকে এবং ধর্শানুষ্ঠান 

কালে যেন কে*ন বিস্ন লা জম্মে। ভগবান্ হুতাশন গরের ৰাক্য শ্রবণে 

সাতিশয় সন্তষ্ট হইয়া তথাস্ত বলিয়! তাহারে অভিলাবানুদ্রপ বর প্রদান 
পুর্ধবক অস্তহিতি হইলেন। 

এই ক্ধূপে রাজ! গল্প ভগবান্ হতাশনের বরগ্রভাবে সমস্ত অভিলধিত 
বিষয় লাভ করিয়। ধর্মান্ছসারে শক্রদিগকে পরাভব করত এক শব্ত বৎ 

সর কেবল দর্শপৌর্ঁনাস, নবশস্োহি, চাতুর্মাস্য প্রভৃতি বহুবিধ ভূরি 
ঈক্ষিণ বজ্র অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পরম শ্রদ্ধা সহ্- 

কারে বিপ্রগণক্ষে এক লক্ষ, ছয় অযুত গো, দশ সম্শ্র ভুরঙ্গম ও এক লক্ষ 

নি প্রদান করিলেন এবং লঙগন্ত নক্ষতে নক্ষত্র দক্ষিণা প্রদানও সোম এবং 



দ্রোণ পর্ব । ১৩৪ 

অঙ্গিরার নায় বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়! মপিরূপ কর্কর সমবেত ভিরগ্ৰয়ী মেদিনী 

নির্মাণ করিয়। ব্রাহ্গপগণকে প্রদান করিয়াছিলেন । সেই যজ্জে বহুরত্ 

পরিশোভিত, সর্বভূতমনৌরম, বহুমূল্য কাঞ্চনমক় যূপ সমুদয় নির্মিত 

হইয়াছিল। মহারাজ গয় সেই সমস্ত যুপ অতি স্বষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য 

মানবগণকে প্রদান করিতে লাগিলেন। সাগর, বন, দ্বীপ, নদী, নদ, 

নগর, রাজ্য, স্বর্গ ও গগণমণ্ডলে যে সমস্ত জীবগণ বাস করে, তাহারা 

সকলেই গয়ের যজ্ঞে পরম তৃপ্তিলাত করত কহিয়াছিল খে, মহীপতি গন্গ 

যেরূপ বজ্ঞ করিলেন, এক্সপ যজ্ঞ আর কেহুই করিতে পারে নাই। সেই 
যক্তে ত্রিখষোজন দীর্ঘ, ষড়বিংশ যৌজন আয়্ত, চতুর্বিংশ যৌজন উদ্ধ 
এবং মণি, মুক্তা ও হীরকে থচিত হিরণ্ময়ী বেদী নির্মিত হইয়াছিল। 
মহারাজ গয় ব্রাহ্মণদিগকে ০েই বেদী, বহুবিধ বসন, ভ্ষণ ও যথোচিত 

দক্ষিণা প্রদান করিলেন। সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, পঞ্চবিংশতি অন্ন 

পর্বত, অসংখ্য রস নর্দী এবং রাশি রাশি বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধ দ্রব/ অৰ- 

শিষ্ট চিল । মহাত্মা গয়ের কীর্তি স্বরূপ অক্ষয্যকরণ বট ও পবিত্র ব্রহ্গ- 
সর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । এই কীর্তিদ্ধয়ের প্রভাবেই মহারাজ 
গয় ত্রিভূবনে খ্যাত হইয়াছেন। হে ব্যয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক 
তপ, সত্য, দয়৷ ও দানসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা! অধিক পুণ্যবান্ 

সেই মহাস্মা গয়কেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে ঃ অতএব তুমি 

সেই যাগহীন অধায়নাদি শুন্য শ্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ 
করিও না। 

সপগ্তষষ্টিতম অধ্যায় । ৬৭। 

নারদ কহিলেন, হে স্যপ্রয়! সঙ্কৃতিনন্দন মহামতি রস্তিদেবকেও 

কৃতাস্তভবনে গমন করিতে হইয়াছে; সেই মহাত্মার আবাসে ছুই লক্ষ 
পাচক অত্যাগত অতিথি ব্রাহ্গণদিগকে অহোরাত্র পন্ক, ও অপক খাদ্য 
দ্রব্য পরিবেশন করিত। মহামতি রন্তিদেৰ ন্যায়ানুসারে উপার্ষিত 
অপধ্যাপ্ত বিত্ত ত্রাঙ্গণসাতৎ করিয়াছিলেন। তিনি বেদাধ)য়ন পূর্বক 
ধন্মানহুদারে অরাতিগণকে পরার কবেন। ৫সই ম্মহাত্বার যক্তকালে 
পরুগণ স্বর্গলাত বাসনার শবসং যক্তস্থলে উপস্থিত হুইত। | তি অ- 
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, একথা যক্তে এত পণ্ড বিন& হইয়াছিল যে, ভাহাঁদিগের চর্রস মহানিস 
হইতে বিনিঃস্ত হইয়া এক মহানদী নির্দিত হর। সেই নর্দী চর্বম্বতী 

নামে অদ্যাপি বিখ্যাত রহিয়াছে । মহামতি রন্তিদেব তোমাকে নিক্ক 

প্রদান করিতেছি, তোমাকে নিষ্ষ প্রদান করিতেছি, বারশ্বার এই 
বাক্য বলিয়া সহস্র সহত্র ব্রাহ্মণদিগকে নিরস্তর নি প্রদান করিয়া- 

ছিলেন। তিনি এক দিনে এক কোটি নিষ্ক প্রদান করিয়াও, অদ্য অতি 

অল্পদান কর! হইল রিবেচন। করিয় পুনরায় নিষ্ষদানে প্রবৃত্ত হইতেন। 
ফলত তাহার সদৃশ দাতা আর কাহাকেও দেখিতে পাই ন। সন্কৃতি- 
তনয় এই বলিয়। বিপ্রগণকে ধন প্রদান করিতেন যে, যদি আমি ব্রাহ্গণ- 
গণকে বিত্ত দান না করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে চিরস্থায়ী মহা- 
ছুঃখে নিপতিত হইতে হইবে। তিনি শত বংসর পঞ্চদশ দিন প্রত্যহ 

সহুত্র সত্তর ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রত্যেক ব্রাহ্ণকে গোশত সমবেত স্থুরর্ণ বুষভ 

ও অষ্টশত স্বর্ণ নিচ প্রদান করিতেন। সেই মহামতি সমস্ত অগ্নি- 

ছোক্রোপকরণ, যক্ঞোপকরণ, করক, কুস্ত, স্থালী, পিঠর, শয়ন, আসন, 

ষান, প্রাসাদ, গৃহ, বহুবিধ বুক্ষ ও বিবিধ অন্ন মুনিগণকে প্রদান করিয়া 

ছিলেন। মহায়া! রত্তিদেরের সমস্ত দ্রর্যই কাঞ্চনময় ছিল। পুরাণ- 

বেত মানবগণ রস্তিদেবের অতুল খ্র্ব্য সনর্শনে বিশ্ময়াপন্ন হইয়া এই 
ঘাক্য বলিয়াছিলেন যে, মহ।মতি রস্তিদেবের যেরূপ সমৃদ্ধি, একপ বিভব 

অন্য কোন মানবের কথা দুরে থাকুক, কুবেরের আবাসেও নয়নগোচর 

হয় না; অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, রস্তিদেষের ভবন অমরাবতী ; 

ই মহায্ার আবাসে প্রতিদিন এত অধিক অতিথির সমাগম হইত য়ে, 
মণি কুগডলধারী পাচকগণ এক বিংশতি সহস্র বৃষভের মাংস পাক করি- 

যাও অতিথিদিগকে কহিত, অদ্য আপনার। অধিক পরিমাণে সপ ভোজন 
কর্ন, জাজি অন্য দিনের ম্যায় যথেষ্ট মাংস নাই। পরিশেষে যে কিছু 

সুবর্ণ অবশিষ্ট ছিল, মহাত্মা রস্তিদেব যজ্তে সেই সমন্ত ত্রাঙ্গণসাৎ করি- 
লেন। সেই যহাত্বার সমক্ষেই দেবগণ হবযা ও পিভৃগণ কৰ্য এবং বিপ্র-. 

গণ যথাসময়ে সমস্ত অতিলাধাহ্ুরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। হে স্থঞ্জয়! 

তোমা অপেক্ষ। সমধিক তপ, লত্য, দয়! ও দানশীল এবং তোমার পুত্র 
অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই সহাত্মা রত্তিদেরকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে 
হইয়াছে; অতএব, তুমি যাগস্ঠীন অধ্যয়নাদি শুন্য সেই পুত্রের শিশিত 
অনুতাপ করিও ন1! 



দ্রোণ পর্ধ। ১৩৯ 

. ১'অষ ষ্তিতম অধ্যায় । ৬৮। 
নারদ কহির্ঘলন, হে হ্ঞয়! হুত্মস্ত নান ভরতকেও শমন ভবনে গমন 

করিতে হইয়াছে । সেই মহাত্মা বাল্যাবস্থার কাননমধ্যে অনোর ছক" 

কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । তিনি হিম সদৃশ শুভ্রবর্ণ নথ দংস্্ীযুধ, 

মহ্হাবল বিক্রমশালী কেশরিগণকে স্বীয় ভূজবলে বীর্যযহীন করিয়। আকর্ষণ 

পুর্বক বন্ধন করিতেন) কুরম্বতাঁৰ ভীষণাকার ব্যাপ্রগণকে দমন পূর্বক. 
কশবন্তী করিতেন মনঃশিল1 বিশিষ্ট ধাতুরাশি বিলিপ্ত বহুবিধ তুজঙ্গ ও" 
মাতঙ্গগণের দশন গ্রহণ পূর্বক তাহাদিগকে বিমুখ ও শুষ্কাস্য করিয়। বশ- 

বন্তী করিতেন এবং মহাবল পরাক্রমশালী মহিষদ্দিগকে আকর্ষণ, শত শত. 

বলদর্পিত কেশরিগণকে বলপুর্ধক দমন ও স্যমর, গণ্ডার এবং অন্যান্য: 

জন্তগণকে বন্ধন ও দমন পূর্বক জীৰনমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া পরিত্যাগ" 
করিতেন । তপোবন শ্বাসী ব্রাহ্গণগণ দুগ্মস্তনন্দনের এ ভয়ঙ্কর কার্য্য অব- 

লোকন করিয়! তাহ। রে সর্ধদমন বলিয়া আহ্বান করিতেন। ভরতজননী 
শকুস্তল৷ তাহারে সর্বদ1 পশুগণকে ক্রেশ প্রদান কমিতে দেখিয়া পশুছিংস। 

করিতে নিষেধ করিলেন ॥ 

ম্হাপ্নাজ ভরত যমুনাতীরে এক শত, সরন্বতীতীরে তিন শত ও ভাগী- 
রথীতীরে- চারি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরে পুনরাস়, 

সহত অশ্বমেধ ও শত রাজসুয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন করত তুরিদক্ষিণ অগ্রিষ্টোম, 
অতিরাত্র, উকৃথ্য বিশ্বজিৎ এবং লহশ্র সহস্র বাজপেক় যজ্ঞের অনুষ্ঠান 

করেন। এইকূপে শকুস্তলা্ঠনয় ভরত বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিস 
ত্রাঙ্গণগণকে অপরিমিত ধন দান পূর্বক সন্তষ্ট করিলেন। সেই সময় তিনি 
মহর্ষি কম্বকে বিশুদ্ধ কাঞ্চন নিন্মিত সহত্রপত্ম মুদ্রা গ্রদান করেন। ভর" 

তের যজ্ঞকালে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত সমাগত হইয়া শত- 
ব্যাম পরিমিত হিরগ্মম যুপ সমুচ্ছিত করিয়াছিলেন 1 অদ্দীনচিত্ত, অরিন্দম, 
অপরাজিত, মহারাজ চক্রবর্তী মহাত্মা ভরত, মনোরম রত্বে পরিশোভিত 
বহুসংখ্যক তুরক্গ, মাতঙ্গ, রথ, উত্ট্, ছাগ, মেষ এবং অপংখ্য দাস, দাসী, 

ধন, ধান্য, সবতস। পয়স্থিনী ধেহু, গ্রাম, গৃহ, ক্ষেত্র, বিবিধ পরিচ্ছদ ও 

অপর্যাপ্ত স্বর্ণ ত্রাহ্গণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন । হে স্যপ্তয়। তোম! 

অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়! ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা 
অধিক পুণ্যশীল মহাত্মা,ভরতও কাঁলগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন ; অতএব 

তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদ্দি শূন্য শ্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আৰ আনুন্াগ 
করিও না। 
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একোঁন সপ্ততিতম অধ্যায় । ৬১। 
নারদ কহিলেন, হে স্যঞ্রয় ! বেণরাজন্ুত পৃথুও কালকবলে নিপতিত 

হইয়াছেন। মহর্ষিগণ তাহার রাজন্য় যক্ঞে তাহাকে সাআজ্ো অভিষিক্ত 
করিয়াছিলেন । মহাপ্রতাপশালী বেণতনর স্বীয় বাহুবলে তৃমগডলস্থ সমস্ত 
ৰীরগণকে পরাজয় করেন; তাহ! দ্বারা পৃথিবীমগ্ুল প্রথিত হইয়াছিল, 
এই নিমির্ত'তিনি পৃথু নামে প্রপিদ্ধ হইয়াছেন। এ মহাত্ব। প্রাণীদিগকে 
ক্ষত হইতে ত্রাণ করিয়! স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব সার্থক করিয়াছিলেন। গ্রজাগণ 
পৃথুকে দর্শন করিয়া কহিত, আমরা সকলেই ইহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত 

হইয়াছি; এই জন্য তিনি প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইয়] রাজোপাধি 
প্রাপ্ত হন। তাহার রাজত্ব সময়ে ভূমি সকল কৃষ্ট না হইয়াও অভীষ্ট ফল 
প্রদান করিত) ধেন্ধু সকল কামছুঘ! হইয়াছিল; কমল সকল সর্বদ মধু 

দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত; দর্ভ সকল ন্থবর্ণময় ও স্থুখজনক ছিল; প্রজাগণ 
সেই সকল দর্ডের চীর পরিধান ও দর্ভান্তরণে শয়ন করিত; তাহার! 
কেহই অনাহারে থাকিত ন1) সকলেই অমৃততুল্য স্বাছু ও মৃদু ফল সকল 

ভক্ষণ করিত এবং সকলেই নীরোগ ও পূর্ণকাঁম হইয়! নির্ভয়চিত্তে স্বেচ্ছা- 
সুসারে বৃক্ষ ও গিরিগুহায় বাস করিত। তৎকালে রাজ্য ও পুরের বিভাগ 

ছিল না। প্রলাগণ আনন্দিতমনে স্থথসচ্ছন্দে স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ কাল 

যাপন করিত। যখন পৃথুরাজ। সমুদ্রযাত্রা করিতেন, তখন সলিলরাশি 
স্তত্তিত হইয়া থাকিত; অচল সকল তাহার গমনকালে পথ প্রদান 

করিত; তোরণাদি দ্বার! তদশিয় রথধবজ ভগ্র হইত ন1। 

একদা সমস্ত পর্বত, বনম্পতি, দেৰত।, অন্ুর, নর, উরগ, যক্ষ, গন্ধ, 

অগ্পরা, সপ্তর্ধি ও পিতৃগণ স্খাসীন পৃথুরাজসমীপে গমন করিয়া! কহিলেন, 
হে রাজন্! তুমি আমাদের সম্রাট্, ক্ষতিয়, রাজা, রক্ষাকর্তী, প্রভু ও 
পিতা) এক্ষণে আমর! যাহাতে সতত তৃপ্তি লাভ করিতে পারি, আমা" 

দিগকে এইরূপ অভিপ্রেত বর প্রদান কর। 
তখন মহাত্সা পৃথু তাহাদিগকে তথাস্ত বলিয়া! আজগর ধনু, ভয়ঙ্কর 

ৰাঁণ গ্রহণ পূর্ববক ক্ষণকাল চিস্তা করিয়। পৃথিবীকে কহিলেন, হে বস্ুন্ধরে £ 

তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ইহাদিগের নিমিত্ত অভিলষিত হুগ্ধ ক্ষরণ কর। 
তাহা হইলে আমি ইহীর্দিগকে অভিলাধাহ্থসারে অন্ন প্রদান করিব। 
পৃথিবী কহিলেন, হে রালন্! আপনি আমাকে কন্যা বলিয়! জ্ঞান করি- 

লেন। তখন পৃথুরাজ তথাস্ত বলিয়া! দৌহনের সমস্ত উদ্যোগ করিলেন। 
ভখন ভূম্গণ 'াহাক্ষে দেহ করিতে আরস্ত করিল। 
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বনম্পতি সকল দোহনাভিলাষে সর্বাগ্রে সমুখিত ইহ বসল 
বস্বন্ধর] বৎস, দোগ্ধা ও পাত্রলাভের অভিলাষে উখ্িত হইলেন । তখন 

পুষ্পিত শালতরু বৎস, বট বৃক্ষ দোগ্!, ছিন্ন অন্কুর দুগ্ধ ও উড়ম্বর পবিত্র 

পাত্র হইল। পর্ধতগণের দোহনকালে; উদয় পর্বত বৎস, মহাশৈল 

হ্থমেরু দোগ্ধা এবং রত্ব ও ওষধি সকল চগ্ধ এবং পাত্র প্রস্তরময় হইয়া" 
ছিল। অনন্তর দেবগণ দোগ্ধা, তেজস্বী প্রিয় বস্ত সকল হুপ্ধ হইল। পরে 

অস্থরগণ আমপাত্রে মধ্য দোহন করিলেন ; তখন হ্বিমুর্ধ] দোদ্ধা ও বিরো- 

চন বৎস হইয়াছিলেন। মানবগণ কৃষি ও শস্য দোহন করিলেন; তখন 

স্বায়ভূব মুনি বৎস ও পৃথু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। নাগগণ "অলাবু পানে 
বিষ দোহন করিলেন) তখন ধৃতরাষ্ট্র দোথা ও তক্ষক বৎস হইয়াছি- 

লেন। সব্তর্ধিগণ বেদ দোহন করিলেন) তখন বৃহস্পতি দোদ্ধা, ছন্দ 

পাত্র এবং সোমরাজ ৰৎস হইয়াছিলেন। যক্ষগণ আমপাত্রে অন্তর্ধন 
দোহন করিল; তখন কুবের দোদ্ধা ও বুহধবজ খতস হইয়াছিলেন। 

অন্পরা ও গন্ধব্বগণ পদ্মপাত্রে পবিজ্র গদ্ধ দোহন করিলেন; তখন চিত্ররথ 

বৎস, এবং বিশ্বরুচি দোদ্ধী হইয়াছিলেন। পিতৃগণ রজত পাত্রে শ্বধা 

দোহন করিলেন; তখন বৈবশ্বত বৎস এবং অন্তক দোগ্ধা হইয়াছিলেন। 

হে শ্বিত্যনন্দন ! বনম্পতি প্রভৃতি দোদ্ধা সকল যে সমস্ত পাত্র ও বৎস দ্বার! 

অভিলষিত ছৃপ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। এ সমস্ত পান্্র ও বৎস অদ্যাপি 

বিদ্যমান রহিয়াছে। 

মহাপ্রতাপশালী মহারাজ পৃথু বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়! সমস্ত 
প্রাণিগণকে অভিলধিত দ্রব্য প্রদ্দান পূর্বক সন্ত করিয়াছিলেন। এ 
মহাত্মা অস্বমেধ মগাযজ্ঞে মেদিনীমগ্ুলস্থ সমুদায় বস্ত্র স্থবর্ণময়ী প্রতি- 

ুষ্তি প্রস্তত করিয়। বিপ্রগণকে প্রদান করেন; তিনি যষ্টি সহশ্র ও যঙ্তি 

শত সুবর্ণময় হস্তী এবং মণিরত্ববিভূষিত স্বর্ণময়ী পৃথিবী নির্মাণ করিয়া 

দ্বিজাতিদিগকে দান করিয়াছিলেন । হে ত্যগয়! রাজ] পৃথু ক্তোম] 

অপেক্ষা অধিক সতা, তপ, দয় ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা 

সমধিক পুণ্যশীল ; সেই নরপতি পৃথুও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন 

অতএব তুমি সেই অযাজ্তিক ও অধ্যয়নাদিংবিহীন পুতের নিমিত্ত আর 
বৃথা শোক করিও ন1। 

» কও ঈশা” 



১৪২. মহাঁভারতা 

সপ্ততিতম অধ্যায় । ৭০ | 
নারদ কহিলেন, হে স্যজয় ! মহাষশা, শুর ও বীরলোকনমস্কৃত যম 

দগ্রিতনয় পরগ্তরামও অবিতৃপ্ত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইবেন ! 

তিনি এট পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট স্থখ ও শ্রী লাত করিয়াও কিছুমাত্র বিকৃত 

হন নাই। তাহার উত্তম চরিত্র চিরকালই অপরিবন্তিত রহিয়াছে। 

ক্ষত্িয়গণ তাহার পিতাকে পরাভব ও বৎস অপহরণ করিলে, তিনি 

কাহারও পরামর্শ গ্রহণ ন। করিয়া মহাবল পরাক্রাস্ত সমরদুর্জয় কা্তবীর্য/ 

অঙ্ছনকে সংহার করেন। তিনি শ্বকীয় শরাসনবলে একাদিক্রমে চতুঃ- 

ষষ্টি অযুত, কালগ্রন্ত ক্ষত্রিয় সংহার করিয়! পুনরায় ব্রাহ্মণদ্বেষী অন্য চতু- 

দশ সহত্র ক্ষত্রিযগণকে আক্রমণ ও নিধন করিয়াছিলেন। এ মহাবীর 

মুষল দ্বারা সহ, অনি দ্বারা সহত্র এবং উদ্বন্ধনে সহশ্র হৈহয়কে সংগ্রামে 
হার করেন। এ সমরে পিতৃবধামর্ষগ্রদীপ জামদগ্ন্য কর্তৃক অসংখ্য 

রথ ভগ্ন এবং অশ্ব, গজ ও বীরগণ বিনষ্ট হইয়! ভূতলশায়ী হুইয়াছিল। 
সেই সমরে পরশুরাম পরশু দ্বারা দশ সহম্র বীরকে সংগ্রামে নিহত করি- 

ম্াছিলেন। হেরাম! মহর্ষি ভূশুর প্রতি ধাবমান হও, বিপ্রগণ এই 
কথা বলিলে, তিনি তৎক্ষণৎ সাতিশয় রৌষপরবশ হইয়! কাশ্মীর দরদ, 
কুস্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, কলিঙ্গ, তাঅলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবাহ, বীত- 

'ছোত্র, ত্রিগর্ত, মাঙিকীবত, শিবি ও অন্যান্য বহু দেশসভ্ভুত সহস্র সহস্র 

ভুপালগণকে সায়ক সমূহ দ্বারা বিনাশ করিতে প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন। এই 
প্রকারে তাহার হস্তে শত সহশ্ব কোটি ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হয়। 

অনন্তর জ।মদগ্য ইন্দ্রগোপ সদৃশ, বন্ধুদীবসন্সিভ শোণিতপগ্রবাহে 

সরোবর সকল পরিপূর্ণ ও অষ্ঠাদশ দ্বীপ আত্মবশীভূত করিয়া প্রচুর দক্ষিণ! 
দান পূর্বক শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ 

জামদগ্্ের সমীপে অষ্টনল পরিমিত সমুন্নত, বিধানানুসারে সর্ধ বত্বে 

পরিমগ্ডিত, পতাকাশত শোভিত, হিরণ্নয়ী বেদী এবং গ্রাম্য ও আরণ্যক 

পণ্ুগণ পরিপূর্ণ এই অখণ্ড অবনীমণ্ডুল প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাবীর 
গরশুয়াম অশ্বমেধ যক্তানুষ্ঠান পূর্বক এই মেদিনী দস্থ্যবিহীন ও শিষ্টজনে 
পরিব্যাপ্ত করত মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করেন। সেই বজ্ঞে তিনি 

হ্বর্ণাভরণ মণ্ডিত শত সহস্র মাভঙ্গ মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। 

|. হে হিত্যতনয়! অমিততেজ1 পরশুরাম একবিংশতি বার এই 
অবমীকে ক্ষত্রিয় বিহীনূ করিয়া'শত শত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করত সমস্ত 
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অববীমণ্ডল ব্রাঙ্গণদিগকে প্রদান করেন। মহর্ষি কশ্যপ এই 

সপ্ত্দীপা মেদিনী রামের নিকট প্রতিগ্রহ করিয়া! তাহাকে কহিলেন, 

হে রাম! আমার আদেশান্থসারে তুমি এই অবনী হইতে ধিমি- 

গত হও । সেই সময় মহাবাহু রাম ব্রাহ্মণের আজ্ঞা শিরোধার্য 

কিয় শর নিক্ষেপ পূর্বক রত্রাকরকে উৎসারিত করত মহেন্দ্র পর্বতে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে শ্যঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা অধিক 

সত্য, তপ, দয়। ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ 

ভূগুকুলকীর্তিবর্ধন মহাযশ1 রামও কালক্ৰলে নিপতিত হইবেন) অতএব 
ভুমি সেই যাগহীন অধ্যয়নাদিরহিভ পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ 

করিও না। হে মহারাজ! এই সমুদায় সর্বগুণালঙ্কৃত মহীপন্িগণ 

মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন এবং আরও কত শত তৃপালগণ ককতাস্ত 
কবলে নিপতিত হইবেন। 

একসপ্ততিতম অধ্যায় । ৭১। 

ব্যানদেৰব কহিলেন, হে ধর্নন্দন! নরপতি স্যঞ্জয় অভি পবিত্র, 
আয়ুক্ষর এই ষোড়শ ভূপতি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া! মৌনাবলম্বন 
পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি নারদ তাহাকে 

তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়! কহিলেন, রাজন! আমিষযে সমুদায় উপাখ্যান 

ৰর্ণন করিলাম, তুমি ত সেই সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাহার মর্শাধধারণ 
করিয়াছ? কিনব! প্র সমুদয় উপাখ্যান শৃদ্রাপতির শ্রান্ধের ন্যায় একান্ত, 
বিফল হইল ? 

সেই সময় নরপতি স্যপ্য় অতি বিনীতত্াাবে কৃতাঞ্রলিপুটে কহিলেন, 

হে তপোধন! পূর্বতন যাঞ্জিক রাজর্ষিগণের অত্যুত্তম উপাধ্যান শ্রবণ 
করিয়া বিন্ময়প্রযুক্ত আমার সমস্ত শোক আদিত্য কিরণাপসারিত ভিমি- 
রের ন্যায় ছূরীভূত হইয়াছে; এক্ষণে অনুমতি করুন, আমারে কি 
কার্য সম্পাদন করিতে হইবে? নারদ কহিলেন, রাজন! ভাগ্যৰলে 

তোমার শোক অপনীত হইয়াছে। এক্ষণে “শ্ষেচ্ছান্ুর্ূপ বর প্রার্থনা 
র; নিশ্চয়ই তাহা লাত করিবে । আমাদিগের বাক্য কখনই মিথ্যা 

হইবে না। স্থপ্নয় কহিলেন, হে তগবন্ঠ! আপনি আমার প্রতি প্রপন্ 
হওয়াতেই অংমি চরিতার্থ ও গরমাহলাদিত হইয়াি। আপনি যাহার: 
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গতি অগ্রগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহার সমুদায় বিষয়ই সুলভ হইয়া থাকে। 
তখন নারদ কহিলেন, প্াজন্! দম্ুযুগণ তোমার তনয়কে অনর্থ সংহার 

করিয়াছে; আমি তাহারে প্রোক্ষিত পশুর ন্যার ঘোর নিরয় হইতে 

উদ্ধার করিয়। তোমাকে প্রদান করিতেছি। 

অনস্তর প্রহৃষ্মনা মহর্ষি নারদের প্রভাবে নরপতি স্যগ্য়ের সেই 
কুবের পুত্র সদৃশ অদ্ভুত পুত্র প্রাহভূতি হইল। স্যঞ্জয় পুত্র লাভে পরম 
প্রীত ও সাতিশয় হুষ্ট হইয়] ভুরিদক্ষিণ বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি- 

লেন। হে ধর্মরাজ! সেই স্ুবর্ণষ্ীবী অরুতকাধ্য, সাতিশয় ভীত, 
যাগশুন্য ও পুত্রবিহীন ছিলেন এবং সংগ্রামেও নিহত হন নাই; এই 
জন্যই তিনি পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মহাবীর অভিমন্ত্য 
সৈনাগণের সম্বুখীন হইয়! সহশ্র সহম্র অরাতিগণকে নিপীড়িত করত 

ক্কতার্থতা লাভ করিক্স যুদ্ধে বিন হইয়াছেন। লোকে ব্রহ্গচর্্য, প্রজ্ঞা, 

শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া! যে সমুদায় অক্ষয় লোক 

প্রাপ্ত হইয়! থাকে, মহাবীর অভিমন্থ্যুও সেই সমস্ত লোক লাভ করিয়া- 

ছেন। সাধুগণ পুণ্য কার্য্ের অনুষ্ঠান করিয়া নিরন্তর ম্বর্গলাভের 
প্রত্যাশা করিয়! থাকেন; বিস্তু শ্বর্গবাগিগণ কখনই এই মর্ত্যলোকে 

বান করিতে অভিলাষ করেন না; অতএব সেই স্বর্স্থ অর্জবনত নয় 

অভিমন্থাকে সামান্য পার্থিবন্গধ উপভোগের জন্য পৃথিবীতে আনয়ন 

কর। কোন ক্রমেই সুুলাধ্য নহে । যোগিগণ সমাধি দ্বারা পবিত্র দর্শন 
হইয়! ৫ষ গতি লাভ করিয়া থাকেন এবং প্রধান প্রধান বজ্ঞানুষ্ঠারী ও 

তপস্থিগণের ধে গতি হুইয়। থাকে, মহাবীর অজ্জুননন্দন অভিমন্থ্যুও সেই 
অক্ষয় গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন মহাবীর অভিমন্থ্য দেহাবসানে দেহাস্তর 
লা পূর্বক স্বীয় অমৃতময় রশ্বি প্রভাবে বিরাজিত হইতেছেন। সেই 
মহাবীর এক্ষণে শ্বীয় চান্ত্রমসী তন্থু লাভ করিয়াছেন; অতএব তাহার 
শিমিন্ত আর শোক করা বিধেয় নহে। 

হে ধন্মরাজ ! এক্ষণে তুমি এই সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়া ধৈর্য ধারণ 
করত শক্ক সংহারে প্রবৃত্ত হও । বরং জীবিত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত 

আমাদের শোক কর] কর্তব্য $ কিন্ত হ্বর্গ প্রাপ্ত মহাত্বাদিগের নিমিত্ত 

শোক কর! কোন মণ্তেই বিধেয় নহে; অনুতাপ করিলে, তাহার পাপ 

ব্ন্ধি হইত নত থাকে। এই নিমিত্ত সাধুগণ শোক সম্বরণপূর্বাক এেয়ো- 

লাতার্ব যত্্রৰান হহবেন। হর্ষ, *অঙমান, ও সুথণাভাথ যত্ববান হও 

কষ্তবা। পশ৬শনম এইক্ী প কৃঙনিশন্ত হইয়া শেক পরিত্যাগ করিবেন, 
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ফলত শে।ক শোকাত্তরের উৎপাদন করিয়! থাকে । তুমি এক্ষণে এই 
সমুদয় অবগত হইয়। গাত্রোথান পূর্বক যত্ববান হও? বৃথা আর অন্ু- 
তাপ করিও ন1। তুমি মৃত্যুর উৎপত্তি, অনুপম তপ ও সর্বভূতসমতা 

এবং সম্পত্তির আস্থরত1 ও স্যগ্রয়ের মৃত তনয়ের পুনর্ধীর জীবন প্রাণ্ডির 
বৃতবস্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিলে) এক্ষণে আর অন্থতাপ করিও 

না; আমি স্থানাস্তরে গমন করিল।ম; ভগবান্ ব্যান এই বলিয়া তথা 
হইতে অন্তহিতি হইলেন। 

নির্মল নভোমগুলপ্রভ ভগবান্ ব্যাসদেব এইরূপ আশ্বাস প্রদান 
করিয়। অন্তহিত হইলে, ধর্মতনয় মহারাজ বুধিষ্টির মহেন্দ্র সদৃশ তেঅস্থা, 
ন্যাঙ্জেপার্জিত বিত্ত, পূর্বতন ভূপতিগণের যজ্ঞ সম্পত্তির বিষয় শ্রবণ 

পূর্বক সা(তশয় সন্তষ্ট হইরা মনে মনে উহার প্রশংসা করত শোক পরি- 
ত্যাগ করিলেন । কিন্তু ধনঞ্জয়কে কি বলির! সান্তনা করিৰ, এইন্প মনে 
করিয়া পুনর্বার চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন । 

অভিমন্্যু বধ পর্বাধ্যায় সমাণ্ত। 

(পপ পক বা আআ 

প্রতিজ্ঞ পর্ব।ধাযায়। 

দ্বিসগুতিতম অধ্যায় । ৭২1 

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! জীবগণের ক্ষয়কর সেই ভয়ঙ্কর দিবস 

অবসান হইলে, ভগবাঁন্ ভাস্কর অস্তগিরি শিখরে গমন করিলেন। সন্ধ্যা 

কাল সমাগত হইল। সেই সময় সৈন্যগণ শিবিরাভিমুখে গমন করিতে 

লাগিল। তখন কপিধবজ অজ্ভুন দিব্যান্ত্র সমূহে সংশপ্তকদিগকে বিনাশ 
করিয়া জয়শীল রথে আরোহণ পূর্বক স্বীয় শিবিরোদেশে গমন করিতে : 

করিতে মহাম্মা গোবিন্দকে দাশ্রকঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাসুদেব ! ৃ 

কি নিমিত্ত আজ আমার হৃদয় সন্্স্ত, বাক্য স্থলিত, অঙ্গ স্পন্দিত ও শরীর 

অবসন্ন হইতেছে? অনিষ্টজনক চিস্তা আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হই” : 
তেছে না; আমি চতুর্দিকে অতি ভয়ঙ্কর উৎপাত লক্ষণ সকল অবলোকন 
করিয়া যংপরোনাস্তি ভীত হুইতেছি। হে গোবিন্দ! এই সমস্ত অমঙ্গল 
নুচক ব্যাপার সন্দর্শন করিকা অমাত্য সমবেত ধর্শরাঁজ যুধিঠিরের শেয়ো 

ব্ষিয়ে আমার সংশয় হইতেছে। ূ 
কেশব কহিলেন, হে ধনগ্য়! অমীত্য গান র্ধরাঁদ যুধিঠঠিরের 

ঞ্চ ৯) 
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নিশ্চয়ই জয় লাভ হইৰে। তুমি হৃশ্চিস্তা পরিত্যাগ কর; তোমাদিগের 
অতি অল্লমাত্র অনি হইবে। 

অনস্তর মহায্সা কেশব ও অর্জুন সন্ধ্যোপাসনাদি সমাধানানস্তর সান্দ- 

নারোহণ প্পুর্বক যুদ্ধ বৃত্তাস্ত কথোপকখন করিতে করিতে শিবিরে উপনীত 

হইয়! দেখিলেন, শিবির নিরানন্দ, দীপ্তিবিহীন ও নিতাস্ত শ্রীত্রষ্ট হইয়াছে। 
সেই সময় অরিন্দম অর্জুন সাতিশয় ব্যাকুলিত চিত্তে বান্থদেবকে কহিলেন, 
ছে কেশব) অদ্য মঙ্গল তৃর্য্য নিস্বন এবং ছন্দুভিধবনি সছ্কৃত শঙ্খ ও পট- 

হের শব হইতেছে ন। করতাঁল সমবেত বীণাবাদন এবং বন্দিগণ আমার 
সমীপে স্বতিযুক্ত, মনোরম, মঙ্গল গীত সমুদয় গান ও পাঠ করিতেছে ন1। 
যোধগণ আমাকে দেখিয়াই অধোবদনে পলায়ন করিতেছে । উহার! 

পূর্বের ন্যায় আমার নিকট স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কাধ্যের পরিচয় প্রদান ববি 

তেছে না। হে বাস্থদেব! আজি আমার ভ্রাতৃগণ ক্ধি কুশলে আছেন ? 

আম্মীয়গণকে দর্শন করিয়। আমার মনে বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত হইতেছে। 

হে মধুহুদন! পাঞ্চালরাজ, বিরাট ও আমার যোধগণ সকলে কি কুশলে 

আছেন? আমি রশস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিতেছি, কিন্তু অভিমন্থা- 
লতৃগণ সমভিব্যাহাক্সে অতি হৃষ্টচিত্তে সহাস্যবদনে কি নিমিত আমার 
প্রত্যুদগমন করিল না? 

গঙ্ছুন ও ব্যসৃদেব এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে 
প্রবেশ পূর্বক দ্েখিলেন, পাওৰগণ একান্ত অসুস্থ ও ৰিচেতনপ্রায় হইয়া 
অবস্থান করিতেছেন। দ্বিমন্ায়মান অজ্জন শিবির মধ্যে সমস্ত ভ্রাতা ও 

পুত্রগণকে দর্শন করিলেন ; কিন্ধু অভিশন্যুকে দেখিতে না পাইয় একাস্ত 

বিষগভাবে কহিলেন, হে বীরগণ ! তোমাদিগের সকলেরই মুখমণ্ডল 
ন্বিবর্ণ ও অপ্রসন্ন অবলোকন করিতেছি । এবং তোমর] কেহই আমারে 

সমাদর করিতেছ না । বৎস অভিমন্ধ্য কোথায় £ আমি শুনিরাছি, ত্রোণা- 
চার্ধ্য চক্রব্যহ নিম্্াণ করিয়াছিলেন; তরুণবয়স্ক অভিমন্থ্য ব্যতিরেকে 

তোমাদিগের মধ্যে কেহই সেই ব্যহ ভেদ করিতে সমর্থ নহে । কিন্ত আমি 
ভাহারে য্যহ হইতে বিনির্গমনের উপদেশ প্রদান করি নাই। তোমর! 

কি সেই বালককে ব্যৃহমধ্যে প্রবেশিত করিক়াছিলে? পরবীরহা! মহা- 
ধনুর্ধর নুভদ্রাতনয় কি. বিপক্ষগণের বহু টসনা ভেদ করিয়া সংগ্রামে নিহত 
হইয়াছে? লোহিতলোন মহাবীর পর্বতজাত সিংহের ন্যায় উপে- 

জ্রোপম মহাবাছছু অভ্িমন্যু কি প্রকারে সংশ্ামে বিনষ্ট হইল? €োন্ 

ৰ/ক্তি কালকোছি হইয' ত্রৌপন্দী, বানুদেৰ ও কুস্তীর নিরস্তর প্রীতি 
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ভাজন, স্ভদ্রার প্রিয় পুত্রকে সংহার করিল? পরাক্রম, শ্রুতি ও 

মাহাত্মো বৃষ্চিবীর মধুস্থদনের সমকক্ষ মহাবীর অভিমন্থা কি প্রকারে 

যুদ্ধে নিহত হুইল? ন্মৃভদ্রার স্নেহভাজন, আমার নিরস্তর লালিত, 
শৌর্ধযশালী পুত্রকে যদি দেখিতে ন। পাই, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই 
যমলোক অবলোকন করিব। যৃহকুষ্চিতকেশাস্ত, মুগশাবকাক্ষ, মত্বম'তজ 

বিক্রান্ত, শালপোতের ন্যায় সমুন্নত, মহাবীর অভিমনুযু নিরন্তর সন্মিত, 

প্রিয়বাদী, শান্ত, গুরুবাক্যান্থরত, অমত্সর, মহোৎসাহ, ভক্তান্থকম্পী 

দান্ত, অনীচানুসারী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, কৃতান্ত্র, সমরপ্রিয়, শক্রগণের 
ভয়বদ্ধন, আস্মীরগণের প্রিয় ও হিতাচারণে নিযুক্ত, পিভৃগণের বিজয়া- 

ভিলাষী, অভৃতপূর্বব যোদ্ধা! ও সংগ্রামে নিঃশঙ্ক ছিল এবং ৰালক হ্ইয়াও 
যুবার ন্যায় কাধ্য করিত। আমিযদি সেই সর্বগুণালস্থভি প্রিয় পুত্রকে 

দেখিতে না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। যদি 
প্রহথায়, কেশব ও আমার একান্ত শ্রীতিতাজন, রখীগণনায় মহারথ বলিয়। 

পরিগণিত, সংগ্রামে আম! অপেক্ষা! অর্ধ গুণ অধিক, তরুণবয়স্ক, মহাবীর 
পুত্রকে দেখিতে না পাই, তাহা হইণে নিশ্চয়ই জীৰন পরিত্যাগ করিব-। 

প্রিয় পুত্রের সেই সুন্দর নাসা, স্থন্দর ললাট, সুন্দর নয়ন, সুন্দর জর ও 

ক্ুন্দর ওষ্.সমবেত মুখচন্দ্র সন্দর্শন, সেই তত্ত্রীরব সদৃশ পুণস্কোকিল শবের 

ন্যায় মনোরম বাণী শ্রবণ এবং দেবলভ, নিন্ধপম রূপ সন্দর্শন ন! 

করিলে, আমার শাস্তি লাভ হইবে না। অভিবাদন কুশল ও পিভৃগণের 

কাক্যে-অন্থুরক্ত মভিমন্থাকে অবলোকন না করিলে আমি কোনক্রমেই 

স্থস্থির হইতে পারিব না। 

বোধ হয় আজি মহাহ্ শয়নোচিত, স্ুকুমীর মহাবীর অতিমন্য অসংখ্য 

সহায়সম্পন্ন হইয়াও ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে । যে বীর শয্যা 
শায়ী হইয়া স্থুরনারীগণ কর্তুক উপাসিত হইত, অদ্য অশিব শিবাগণ বিচ- 

রণ করত সেই শরবিদ্ধাঙ্গ কলেবর মহাবীরকে আকর্ষণ করিতেছে। 

: পুর্বে সন্ত, মাগধ ও বন্দিগণ সুমধুরস্বরে স্তুতি পাঠ পূর্বক যে মহ্াবীরকে 

' জাগরিত করিত) অদ্য শিবাগণ সেই মহাবীর অভিমন্থার চতুর্দিকে 

| বিক্ৃতত্বরে চীৎকার করিতেছে ১ পুর্বে ষে মুখমণ্ডল” ছন্রচ্ছায়ায় আবৃত 
হইত, অদ্য_নিশ্চয়ই সেই মুখমগুল ধূলিজালে সমাচ্ছাদিত হইবে। হা 

পুত্র! অমি তোমাকে বারম্বার অবলোকন করিয়াও তপ্ত লাতে সমর্থ 
হইতাম না। শ্রক্ষপে কাল এই হরভাগ্যের নিকট হইটে বলপুর্ববক 
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প্রদীপ্ত মনোহর বমপুরী তুমি সাতিশয়” হ্বশোভিত করিতেছ এব যম, 
বরুণ, ইন্দ্র ও কুরের'ভোমাকে: প্রিয় অতিথি প্রাপ্ত হইর়। অর্চনা করিতে- 

ছেন+ সন্দেহ নাই। 

নেক ভগ্ন হইলে বণিক যেরূপ বিলাপ করিয়। থাঁকে, অর্জুন সেই- 

রূপ বিলাপ করিয়া! সাতিশয় ছঃখিতমনে ধরন্মরাজ যুধিষঠিরকে জিড্তাস! 

করিলেন, রাজন! অভিমন্ত্য কি অরাতিগণকে নিপীড়িত করিয়া মহ1- 

বীরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করত স্বর্গের অভিমুখীন হইয়াছে? নিঃ- 
সহায় অভিমন্থ্য সাতিশয় যত্বসহকারে মহাবল পরাক্রাস্ত বীরপুরুষগণের 

সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সাহায্য লাভের নিমিত্ত আমারে চিত্ত 

করিয়াছিল, সনেহ নাই । বোধ হয়, আমার অন্ন বয়স্ক পুত্র অভিমন্থা 

কর্ণ, ড্রোণ ও কৃপ প্রস্ততি নৃশ ংসগণের বহুলক্ষণাহি'ত, স্ুধৌতাগ্র, স্থৃতীক্ষ 

শরনিকরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া, হা তাত ! “এক্ষণে আমাকে পরি- 

ত্রাণ কর” ৰারম্বার এই বাক্য বলিয়া! বিলাপ করিতে করিতে ধরাঁতলে 

নিপতিত হইয়াছে। অথব1 মহাবীর অভিমন্থ্য যখন আমার ওরসে 

স্ভদ্রার গর্বে সপ্তাত এবং বাস্থদেবের ভাগিনেয়, তথন সে ব্যক্তি এরূপ 

আর্তনাদ করিবার পাত্র নয়। 

আমারখ্হদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারময়; এই জন্যই সেই আজাঙ্গলম্িত- 
বাহু আরক্তনয়ন পুত্রের অদর্শনে এখনও বিদীর্ঘ হইতেছে না । হায়! 

ংসগণ কির্ূপে কেশবের ভাগিনের, আমার তনয়, সেই বালকের 
উপর মন্মভেদ্দী শরসমূহ পরিত্যাগ করিল !! অদীনাস্বা অভিমন্থ্য প্রতি 

দিন প্রত্যুদ্গমন করিয়া! আমারে অভিনন্দন করিত। অদ্য আমি অরা- 

তিগণকে নিহত করিয়! আগমন করিতেছি, কিস্ত অভিমন্ুযু কি নিমিত্ত 

আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে না। নিশ্চয়ই সে শোঁণিতাক্ত কলে- 

বরে রণস্থলে শয়ন করিয়া শিপতিত দ্িবাকরের ন্যায় স্বীয় শরীরপ্রভায় 

ভুমিতল সুশোভিত করিতেছে! স্থভদ্রার জনা আমার সাতিশয় সম্তাপ 

জন্মিতেছে; স্থভদ্রা সংগ্রামে অপরাঞ্ুখ তনয়কে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া 
শোকাকুলিতচিত্তে নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিবে। হায়! আজি 

ভদ্র ও ভ্রৌপদী অভিমন্াকে অবলোকন না করিয়া আমারে কি 
'বলিবে এবং তাহার! শোকার্ত হইলে আমিই বা কি ঝলিয়া তাহাদিগকে 
সাত্বন1! করিব? যদি বধৃকে শৌকাকুলিতচিত্তে ক্রুনদন করিতে দেখিয়! 
আমার হৃদয় সহন্রধ! হইয়া ন যায়, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই আমার হৃদয় 
বত্রদারময়, সনে'হ নাই। 
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আমি গর্বিত ধার্তরাষ্রদিগের সিংহনাদ শ্রবণ ফরিয়াছি। কেশরও 
বৈশ্যাতনয় যুযুত্স্ুরে বীরগণের প্রতি এইরূপ তিরস্কার বাক প্ররোগ 
করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, হে অধার্মিক মহারথগণ ! তোমরা ধন- 

গ্লয়কে পরাভব করিতে অমর্থ হুইয়! একমাত্র বালকের প্রাণ বিনাশ 

পূর্বক *মিথা! আনন্দ প্রকাশ করিতেছ; শীঘ্রই পাণওবদিগের বলবিক্রম 
সন্বর্শন করিবে । তোমরা সংগ্রামে কেশবাজ্ঞনের বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছ 

বলিয়াই তোমাদিগের এই নিদারুণ শোক সময় সমুপস্থিত হইক্সাছে; 
অতএব কি নিমিত্ত বৃথ! প্রীতিপ্রফুল চিত্তে সিংহের ন্যায় গর্জন কন্দি- 

তেছ। তোমরা অচিরাৎ এই পাপ কর্মের ফল প্রাপ্ত হইবে। অধর্খের 
ফল অবিলম্বেই সমুদ্পন্ন হইয়া! থাকে । মহামতি যুযুৎসু কোপাবিই 

ও দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে এই কথা কহিতে কহিতে অস্ত্র পরিত্যাগ 

পূর্ধবক প্রস্থান করিলেন। হেক্কষ্জ! তুমি যুযুৎসুর বাক্য শ্রবণ করিয়! 

কি নিমিত্ত আমাকে অবগত করিলে না? আমি ধর বৃস্তাত্ত বিদিত হইলে, 
তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত মহারথদিগকে শরানলে দগ্ধ করিতাম। 

মহামতি বাস্থদেব পুত্রশোকার্দিত পার্থকৰে সাশ্রলোচনে চিস্তা করিতে 

দেখিয়। প্রবোধ বাক্যে তাহাকে কহিলেন, হে পার্থ! এরূপ কাতর 

হইও না; অপলায়ী শূরগণের বিশেষতঃ সমরে বুদ্ধোপজীবী, ক্ষত্রিয়- 
দ্রিগের এই পথ । ধর্মশান্ত্ত বিশারদ বুধগণ অপরাজ্মথ যুদ্ধমান শুরগণের 

এইরূপ গন্তিই বিধান করিয়াছেন; অতএব তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সং 

গ্রামে জীবন পরিত্যাগ করিতে হইৰে। অভিমন্গু পুণ্যাকআাদিগের লোক 

প্রাপ্ত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। জমস্ত বীরগণই সংগ্রামে অভিমুখীন 
হইর়। জীবন পরিত্যাগ করিতে বাসন। করিয়। থাকেন । মহাবাছ অভি- 
মনা মহাবল পরাক্রাস্ত রাজপুত্রগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া বীরগণের 

অভিলধিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইরাছে। হে পুরুষব্যাত্র! অতএব ভুমি শোক 
পরিত্যাগ কর। পুর্বে ধন্মসংস্থাপকগণ ক্ষত্রিয়গণের: সংগ্রাম মৃত্যুই 
সনাতন ধর্ম বলিয়া অবধারিত করিয়! গিয়াছেন। তুমি শোকসমাক্রাস্ত 
হইয়াছ বলিয়া এই তোমার ভ্রাতৃগণ, স্হৃদগণ ও নৃপতিগণ সকলেই 

দীনমন! হইয়!ছেন। তুমি প্রবোধ বাক্যে ইহাদিগতক আশ্বাসিত কর। 
তুমি জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অবগত হইয়াছঃ আতএব তোমার শোক 
করা কোন মতেই বিধেয় নহে। 

অদ্ভুতকন্মা বাস্ছদেব ধনগ্য়কে এইরূপ আশ্বীসিত করিলে, মহাবীর 
পার্থ শোকাকুলিত ভ্রাতুগণকে গদগদম্বরে কহিলেন, হেওতভ্রাতৃগণ! সেই 
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দির্ঘবাহ রাজীবলোচন অভিমঙ্া; যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছিল, আমি তাহা 

শ্রবণ করিতে নিতাস্ত উতম্বক হইয়াছি। আমি তোমাদের সমক্ষে 
আমার পুত্রের শক্রগপকে হস্তী, রথ, অশ্ব, ও পরিবারগণের সহিত 
গ্রামে সংহার করব । তোমর। সকলে কৃতান্ত্র' ও শন্ত্রপাণি; তোমা- 

দের সমক্ষে বজ্পাণি ইন্দ্রও সমাগত হুইয়] যুদ্ধ করিলে কি অভিমন্থ্যকে 
নিধন করিতে পারেন হায়! যদি জানিতাম, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ 

আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহ! হইলে আমি হ্বয়ংই তাহাকে 

রক্ষা করিতান। তোমরা রথারোহণ পূর্বক শরজাল বর্ষণ করিলেও 

অরাভিগণ কি প্রকারে অন্যাক্স বুদ্ধ করিয়া অভিমন্্ুকে বিনাশ করিল € 

কি জাশ্যধ্য! এক্ষণে:বুঝিলাম যে, তোমাদিগের ক্ষিছুমাত্র পৌরুষ ব 

পরাক্রম নাই; এই নিমিত্ত অভিমন্গু তোমাদের সাক্ষাতেই নিহত হুই- 
য্াছে। অথব। সকলই আমার দোষ) কারণ, তোমাদিগকে নিতান্ত 
দ্রধ্বল, ভীরু ও অকৃতনিশ্টযয় জানিয়াও আমি স্থানান্তরে গমন করিয়া 

ছিলাম । তোমর। যদি আমার পুত্রকে রক্ষ। করিতে অসমর্থ হইলে, তাহা 

হইলে তোমাদিগের বন্ম, শত্র ও আয়ুধ সমুদায় কি ভূষণের নিমিত্ত ? 
এৰং বাক্য কি সভামধ্য বক্তা করিবার নিমিত্ত ? 

পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত অজ্জুন এই কথা বলিয়া! অশ্রপূর্ণ মুখ গাভীর ও 
খড়গ ধারণ পূর্বক ক্রোধাবিষ্ট কতান্তের ন্যায় বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরি- 

ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন যুধিঠির ও ৰাস্থদেখ ভিন্ন আর কোন 

গুহাদই তাহার সহিত আলাপ কিন্বা। তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ 

হইলেন না। সেই ছুই মহাত্মা সকল অবস্থাতেই ধনগ্তায়ের অনুকূল 
ছিলেন এবং অক্জুন তাহাদিগকে মান্য করিতেন। এই নিমিতই তাহার] 
তংকালে তাহার সাহত আলাপ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। সেই সময় 

যুধিষ্টিৰ পুত্রশোকাকুলিত ও “রোযসস্তপ্রচিত্ত ধন্ঞ্জরকে কহিতি আতস্ত 

ফ্ারলেন। 

ভ্রিসগততিতম অধ্যায় । ৭৩। 

হে মছছাবাহে। £ তুম সংশগ্তকসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিলে, 
ক্আচাষ্য দ্রোণ সৈন্যগণকে ব্যৃহিত করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবার অভি- 
[াষে মাতিশর ফদ্বব্চন হইলেন। সেই সনর় আমরা রথসৈন্য প্রতি- 
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ব্যহিত করিয়া আঁচাধ্যকে নিবারণ করিতে উদ্যত হইলাষ । বহুসংখ্যক 
বীরপুরুষ আমাকে রক্ষা করত দ্রোখকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । 

£ তৎকালে ভ্রোণাচার্ধ্য আমাদিগকে স্শীশিত শরসমূহে সাতিশয় নিপী- 
ডন করত প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আমর! আচার্ধ্য 
কর্তৃক,.এক্সপ নিপীড়িত হইলাম যে, তাহার সৈন্য তেদ করা দূরে থাকুক, 
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলাম না। সেই সময় অমিতবল 
স্থভদ্রাতনককে কহিলাম, বৎস! আচারের সৈন্য ভেদ কর। মহণবীয় 

অভিমন্থ্য আমাদের আদেশীনুসারে উৎকৃষ্ট তুরঙ্গমের ন্যায় এ অসহা ভার | 

ৰহনের উপক্রম করিল। গরুড় যেরূপ সাগরমধ্যে প্রবেশ করে, তঞ্জপ 

সেই বালক আচাধ্যসৈনামধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা তাহার অগুগমন 

করিতে লাগিলাম এবং অভিমন্্য ষে্ূপে সেই সৈন্যমধো প্রবেশ করিয়াশ 

ছিল, সেইরূপে প্রবেশ করিতে বহুবিধ যত্ব করিলাম ? কিন্তু ক্ষুদ্র জয়দ্রথ 

মহাদেবের বরপ্রভাবে আমাদের সকলকেই নিবারিত করিল। তখন 

মহাবীর দ্রোণ, কপ, কর্ণ, অশ্বখামা, কোশলরাজ, বৃহদ্বল ও কৃতবর্দী এই 

ছয় জন রথী সেই নিঃসহায় বালককে পরিবেষ্টন করিলেন মহাবীর 

অভিমন্থা যথাসাধা যত্ব করিয়াও তাহাদিগের শরে বিরথ হইল। সেই 

সময় দুঃশাসনের পুত্র অতি সত্বরে তাহার নিকট গমন পূর্বক স্বয়ং সংশয়া- 

পর্ন হইয়া] তাহারে সংহার করিল। ধার্রিকবর মহাবীর অভিমন্থা প্রথ- 
মতঃ সহস্র মনুষা, হয়, রথ, ও কুঞ্জর তৎপরে পুনরায় অষ্ট সন্ত রথ, নয় 

শত গজ, ছুই সহশ্র রাজপুর এবং অলক্ষিত বহুবীর ও নরপতি বৃহহ্বলথে 

বিনাশ পূর্বক স্বয়ং ম্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধনঞ্য়! এইরূপে আমা- 

দিগের এই শোকজনক ব্যাপার সমূংপন্ন হইয়াছে। 
তখন পুত্রবৎসল অর্জুন যুধিঠিরের এই বারা শ্রবণ করিয়া! শোকাকু- 

লিতচিন্তে হা পুত্র ! বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-া]গ পূর্বক ভৃততলে নিপন্চিত 

গুইলেন। তত্রত্য বীরগণ বিষগ্রবদন হইয়া অনিমিষলোচনে ধনগ্রয়ের 
চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্বক পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর মঙ্ছুন সংস্ঞা! লাভ পৃর্বক ক্রোধে নিতান্ত অধীর 

হইয়। উঠিলেন এবং জরপ্রন্ডের ন্যায় বিকম্পিত হইয়] বারস্বার দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । তাহার নয়নহ্থয় হইন্তে অশ্রধারা বিগলিত 

হইন্ডে লাগিল। ভৎকালে অর্জন করে কর নিপীড়ন ও উন্ন্তের ন্যায় 
দৃষ্টিপাত করত যুধিষ্টিরকে সন্বেধন পৃর্ব্বক কহিলেন, ছে পর্মরাজ! আমি 

প্রতিজ্ঞা করিতেছি খে, কালি জয়দ্রথকে সংহার করিৰ ; হয়ুদ্থ যদি 
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প্রাপতয়ে ভীত হইস! ধার্তরাষ্ট্রগণকে পরিত্যাগ পূর্বক আমাদিগের পুর- 
যোত্তম বাস্ুদেবের অথবা আপনার শরণাগত ন। হয়, তাহ! হইলে জয়- 

দ্রথ কল্য আমার শরে নিশ্চয়ই নিহত হইবে। এ্রঁছুরাত্ম। আমার সৌহদ্য 
বিশ্মারণ পূর্ধবক দুর্যে।াধনের প্রিয় কার্ধ্ে নিযুক্ত হইয়াছে, এবং সেই পাপা- 
তাই অভিমন্থ্য বিনাশের হেতু; অতএব কল্যই সেই নরাধমকে সংহার 
করিব। প্রোণই হন, কিম্বা! ক্পই হউন, ষে কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার 

নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাহাদিগকে আমার শর(নকরে সমা- 

চ্ছাদ্দিত হুইত্ডে হইবে । হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ ! আমি যাহা কহিলীম, রণস্থলে 

যদি এইরূপ কার্য না করি, তাহ! হইলে যেন আমার পুণ্যলন্ধ লোক 

সমুদয় লাভ না হয়। যর্দ জয়দ্রথকে সংহার না করি, তাহ হইলে ম।তৃ- 

হস্ত!, পিতৃহস্তা, গুরুপার রত, খল, সাধুগণের প্রতি অসুয়াপরবশ, তাহা- 

দ্রিগের পরিব।দদাতা, গচ্ছিত ধনাপহারী, বিশ্বাঘাতী, ভূক্তপুর্বব এর 

নিন্দক, অযশশ্বী, ত্রন্গঘাতী, গোঘাতী, বৃথ|। পায়সভোজী, বুথ1 যাবান- 

ভোজী, বৃথ। শাকভোজী, বৃথা! তিলান্নভোজী, বৃথা সংযাবভোলাী, বৃথ। 

পিষ্টকভোজী, বুখা মাংসভোজী এবং বেদাধ্যায়ী, প্রশংসিত ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও 

গুরুর অবমস্তা যে লোক প্রাপ্ত হয়, আমি যেন সেই লোকে গমন করি । 

যদি জয়প্রথকে বিনাশ ন1 করি, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণ, 

গো ও অনল স্পর্শ করে এবং ষে ব্যক্তি জলে শ্শেন্স, বিষ্টা ও মূত্র বিসর্জন 

করে, আমিও যেন তাহাদিগের ক্লেশকর গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথ 

বিনাশ না করি, তাহা! কইলে তে ব্যক্তি নগ্রহইঈর! নান করে, ষাহার 

নিকট অতিথি বিমুখ হয়, যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্য! বাক্য প্রয়োগ ও 

বঞ্চনা করে এবং যে নীচাশয় ভূত্য, পুত্র, স্ত্রী ও আশ্িতদিগকে প্রদান ন! 

করিয়া! তাহাদিগের প্রত্যক্ষে স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, আমি যেন তাহা-, 

দিগের অতি ভীষণ গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে সংহার না করি, 

তাহা হইলে যে নৃশংসাত্মা আশ্রিত, সাধু ও বাক্যান্থুবস্তীদিগকে প্রতিপালন 

না করিয্বা পরিত্যাগ করে, যে পাপাত্মা উপকারকের নিন্দ করে, যে পুজ-. 
নীয় প্রাতিবেশ্যদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান না করিয়া অযোগ্য ব্যন্তিকে 

দান করে, ষে ব্যক্তি মদ্যপায়ী, যে মধ্ধযাদ্াভেদী, যে বৃষলীগামী, বে ব্যক্তি 

কৃতদ্ব, এবং যে শ্রাতৃনিন্ধক ; আমি অতি সত্বরে ষেন তাহাদিগের গতি- 

প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে এই স্থানে যে 
সমুদয় অধার্শিকের নাম্ উল্লেখ করিলাম এৰং যে সমস্ত অধান্ষিকের নাম 

উল্লিখিত হল না, আমি যেন তাহাদিগের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। 



জোঁণ পর্ব । ১৫৩ 

আমি পুনর্বাকস অন্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রৰণ করুন । যদি কল্য 

পাপিঠ জয়দ্রথের জীবন থাকিতে হ্ধ্যদেব অন্তমিত হুন, তাহা হইলে 
আমি সেইন্থানেই প্রর্দীপ্ত পাবকে প্রবেশ করিব। অনুর, শুর, মনুষা, 

পক্ষী, ভূজঙ্গ, পিতৃলোক, রাক্ষস, ব্রহ্ষর্ষি, দেবর্ষি এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক 

অনন্য ভূতগণ কেহই আমার শক্রুরে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না 
অভিমন্ার বৈরী যদি পৃথিবী, আকাশ, দেবপুর, দৈতাপুর ও রসাতলে 

প্রবেশ করে, তাহ! হইলেও আমি শতশরে তাহার মস্তক ছেদন করিব। 

মহাবীর অঙ্ছুন এই রূপ কহিয়! বামে ও দক্ষিণে গাঁভীব শরানন পরি- 

ত্যাগ করিলেন। সেই শরাঁসনের শব অজ্জুনের শবকে অতিক্রম করিয়!] 

গগণমগ্ল স্পর্শ করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় এইক্প প্রতিজ্ঞা করিলে, মহাত্ম! 

কুষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ধনগ্রয়ও দেবদত্ শঙ্ঘের* 

ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন । পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাস্থদেবের বদন সমীরণে 

পরিপূর্ণ হইলে, তাহার ছিদ্র হইতে নির্ধোষ নিস্থত হইয়া! ধরাতল, পাতাল, 
গগণ ও দ্িকপালগণকে বিকম্পিত করিল। তৎকালে পাগুবগণের সহমত 

সহম্র বাদ্য ধ্বনি ও সিংহনাদ? হইতে লাগিল। | 

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় । ৭৪। 

চরগণ খিজক্াভিলাধী পাওবদিগের এ মহাশব শ্রবণ করিক্সা সংবাদ: 

প্রধান করিলে, শিস্থুরাজ জয়দ্রথ গাত্রোখান পূর্বক সাতিশয় ছঃখিত, 

বিমুগ্ধ ও শোকার্ণবে মগ্রপ্রায় হইয়া! নানা প্রকার বিবেচনা করত মহী- 

পালগণের সভায় সমুপস্থিত হইলেন এবং ধনগয়ের ভয়ে সাতিশয় ভীত ও 

লজ্জিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে. মহীপাঁলগণ ! পাতুর ক্ষেত্রে 

কামপরবশ দেৰরাজের ওরসে সঞ্জাত হুর্মুতি অর্জন আমাকে সংহার করিশ 

বার প্রতিজ্ঞা করিতেছে; অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আমি 

জীবন রক্ষার্থে স্বস্থানে প্রস্থান করি; অথবা হে বীরগণ ! আপনার! 

সকলে সমবেত হইয়া] অস্ত্রবলে আমাকে রক্ষা] করুন; ধনজয় আমারে 

সংহার করিবার অভিলাষ করিয়াছে; অ:পনারা আমাকে অভয় দান 

করুন। দোণ, হূর্ষ্যোধন কপ, কর্ণ, শল্য, বাহিলক, ও ছংশাসন প্রভৃতি 
মহীপাল কৃতাস্ত নিপীড়িত ব্যক্তিকেও রক্ষা করিতে সমর্থ; কিন্ত আমার 
'নিধনাভিলাবী একমাত ধন্য হইতে আমাকে তাহাঞ। পরিআাণ করিতে 

শী 



 অহাছারত। 

পারিরেল না। জামি পাওবদিগের হর্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া! সাতিশয়_ভীত্ত 

হইক্াছি; মুমূর্ুর ন্যাক্স আমার কলেবর অবসন্ন হইতেছে। গাত্ীৰধহথ! 
নিশ্চয়ই আমাকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । এই জন্য পাণডব্- 
গণ শোক সময়েও হৃইচিত্তে চীৎকার করিতেছে ; রাজগণের কথা দুরে 

"থাকুক, দেব, গন্ধর্র্ব, অস্থর, তুজঙ্গ, ও রাক্ষমগণও ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞ! 

1মখা। করিতে সমর্থ হন না। অতএব হে রাজগণ ! আপনাদিগের মনল 

্উক॥; আপনার! আমাকে অনুমতি করুন, আমি পলায়ন পূর্বক লুক্কা- 
পক্িত হইয়া থাকি; তাহা হইলে পাগবগণ আমাকে দেখিতে পাইবে না। 

জয়দ্রথ শঙ্কাকুলিত চিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে আরম্ত করিলে আজ্ম- 
ক্ষার্ধ্যসমাসক্ত রাজ। হধ্যোধন তাহারে কহিলেন, সিস্কুরাজ ! ভীত হুইও 

ন1) তুমি ক্ষত্রিয়বীরগণের মধ্যে অবস্থান করিলে তোমার রহিত ক্কে 

সংগ্রাম করিতে সাহসী হইবে? আমি, কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি তৃরি- 
আৰ, শল্য, শল, হুদ্ধর্ধ বৃুষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, কান্বোজরাজ 

সুদক্ষিণ, সত্যত্তত, মহাবাহু বিকর্ণ, হুযু, ছঃশাসন, স্ুবাছ, উদ্যতাযুধ 
কলিঙ্গ, অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অন্থবিন্দ, জ্রোণ, অঙ্বপ্বামা, শকুনি ও 
্সন্যান্য অসংখ্য মহীপাল আমার1 সকলে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তোমার 
চতুর্দিক্ রক্ষা করিব। তুমি দুশ্চিস্ত| পরিত্যাগ কর। তুমিস্বয়ং রখি- 

প্রধান ও শৌর্যযসম্পন্ন হুইয়া কি নিমিত্ত পাগুবগণকে ভয় করিতেছ 
আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেন! তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্বসহ- 
কারে. সংগ্রাম করিবে । অতএব তুমি শঙ্কিত হইওন1 ) তোমার ভয় 

ভিরোছিত হউক। 

হে মহারাজ! সিষ্কুরাজ জয়জ্রথ হুর্যোধনের এইকপ বাকো আশ্বাসিত 

হইয়। তাহার সহিভ সেই রজনীতে আচাধ্য জ্রোণের নিকট গষন করিলেন 
এবং তাহারে অভিবাদন করিয়া! উপরেশন পুর্বক রিনীতভাবে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, ছে আচার্য! দূরস্থিভ লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ, লব্ুত্ব ও দৃঢ় বেধনে 

ধনঞ্জয়ের সহিত আমার প্রভেদ কি বলুন? আমি আপনার সমীপে 

ধনগ্রয় ও আমার বিদ্যার তারতম্য বিদিত হইতে রাসন। করি । আপনি 

অনুগ্রহ পূর্বক ধনঞ্জয়ের ও আমার যথার্থ রিদ্য। ব্যাখ্যা করুন। 

দফ্রোগ কহিলেন, বৎস! ধনঞ্জয়ের ও তোমার গুরূপদেশ সমান ; 
কিন্ত ধনঞ্জয় যোগ ও ছংখাবস্থান নিবন্ধন তোম1 অপেক্ষ। উৎকর্ষ লাভ 
ক্করিক্কাছে। যাহা হউক, তুমি অর্ছুনের নিষিত্ত কিছুমাত্র ভীত হইও না। 

জমি তোমারে অপ হইতে রঙ্গ? করি, সন্দেহ লাই। যেন্যত্তি আমার 



ভ্রোণ পর্ব । ১৫৫ 

ভুজবলে রক্ষিত হর, দেবগণও তাহার প্রতি প্রভাব প্রকাশ করিতে 

পারেন না। আমি এক্প বৃহ ব্যৃহিত করিব বে, অঙ্গন তাহা কোন 
ক্রমেই ভেদ করিতে সমর্থ হইবে না । অতএব তুমি ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও) ক্ষত্রিয়ধন্ম প্রতিপালন করিয়া পিতৃপৈতামহ পথে 

অন্ুগমন কর। তুমি বিধানাচুসারে' বেদাধ্যয়ন, হোম ও বিবিধ যজ্ঞের 

অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব মৃত্যু তোমার ভ্য়জনক নছে। বদ্যপি তুমি 

ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয় জীবন পরিত্যাগ কর; তাহা হইলে, মুঢ় 
মানবগণের দুর্লভ মহাভাগা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ভূজবীর্ধযার্জিত পরম পবিজ্র 
দিব্য লোক সমুদয় লাভ করিবে । কৌরব, পাঞ্ব, বৃষ এবং আমি, . 
অশ্বথথামা ও অন্যান্য মানবগণ কেহই চিরস্থায়ী নহে। আমর সকলেই: 

পর্যায়ক্রমে করাল কালকৰলে কবলিত হুইয়। স্বীয় শ্বীয় কর্ম লইয়। পর- 

লোক গমন করিব। হেসিন্কুরাজ ! তপন্থিগণ, তপস্যা দ্বার! যে সমুদর 

লোক লাভ করিয়া! থাকেন, ক্ষত্রিক্স বীরগণ ক্ষত্রধন্মীচুসারী হইয়া সেই 
সকল লোকে গমন করেন। 

সিন্ধুপতি জয়দ্রথ আচার্্বাক্যে এরইক্ূপ আশ্বাসিত হইয়া ধনগঁয়ের 

ভয় পরিহার পৃর্বধক সমরার্থ কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন কৌরবপক্গীর 

পৈনাপণ হইচিত্তে সিংহনাদ ও বাসাধ্বনি করিতে লাগিল। 

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় । ৭৫। 

এ দিকে মহাত্মা কেশব অজ্জুনের জরভ্রথ বিনাশের প্রতিজা, অরগ" 

পূর্ব্বক তীহারে কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! তুমি আমার সহি” মারা. 

ব্যতিরেকে ভ্রাতৃগণের সন্মতিক্রমে জয়দ্রথ বধার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া সাতিন 

শয় সাহসের কার্য করিয়াছ। উপস্থিত এই বিষম ভার হইতে কিরপে 
আমরা সমত্ত লৌকের উপহাস হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। মৎ" 
প্রেরিত চরগণ হুর্গধনের শিবির হইতে অতিসত্বরে প্রত্যাগমন করিয়! 

এই বানী কহিতেছে ষে, তুমি জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞা করিলে, সবান্ধৰ 

কৌরবগণ অশ্মৎপক্ষীয় বাদিঅবাদন সহ্ক্কৃত সুমহান সিংহনাদ :শ্রৰণ 
করিয়।! একান্ত শঙ্কাকুলিত হইলেন এবং মহাবীর ধনপ্য়' অভিষঙ্গাৰধ. 

জ্রবণে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধবশতঃ এট রজনীতেই সংগ্রাম বন্ধিতে : 

বিনির্গত হইবেন, সক্ষ্কে নাই? এইরপ গা করিয়া সংগ্রামার্থ সুসক্চিত: 
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বইতে লাগিলেন.। কৌরবগণের গন্ধ, অশ্ব, পদাতি, ও রখ সময়ের 
গাতি ভীবণ শব সমুখিত হইল। হে রাজীবলোচন! এইরূপে সত্যব্রত 

কৌরবগণ যত্ব সহকারে যুদ্ধার্থ স্থুসজ্জিত হইতেছেন।. এমন যময় তোমার 

জয়রথ বধের প্রতিজ। ভাহাদের শ্রতিগোচর হইল। রা ছুধ্যোধনের 

মস্ত্রগণ তোমার নিদারুণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ পূর্বক সকলেই ক্ষুদ্র ম্থগের ন্যায় 
শন্কিত ও ছর্দনায়মান হইতে লাগিল। 

সেই সময় সিন্কুরাজ জয়দ্রথ সাতিশয় কাতর হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত 
স্বীয় শিবিরে আগমন পূর্বক গুভ কার্যের মন্ত্রণা করিয়। রাজগণ সমক্ষে 
ছুর্ষ্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন! অন্ন আমারে তরদীয় পুত্রঘাতী 

বিবেচনা! করিয়। কল্য আক্রমণ করিবে । ধনঞজক্ষ সৈন্যমধ্যে আমার 

নিধনার্থ কৃতগ্রতিজ্ঞ হইয়াছে । কি দেব, কি গন্ধব্ব, কি অসুর, কি 
নাগ,কি রাক্ষদ কেহই সব্যসা্ংর এর প্রতিজ্ঞা অন্যথা! করিভে সমর্থ 

হইবেন না। অতএব আপনারা সমরে আমাকে রক্ষা কক্কন। অর্জন 
| যেন আপনাদিগের মস্তকে পদ্দার্পণ করিয়া! লক্ষ্য গ্রহণ করিতে না পারে । 

আপনার! যদি আমাকে সমরে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে অনুমতি 

করুন, আমি শ্বস্থানে গমন করি । 

কুরুরাজ হূর্য্যোধন সিদুসৌবীরাধিপতি জয়দ্রথের এই বাক্য শ্রবণে 
তাহারে নিতান্ত ভীত জ্ঞান করিয়া অবাকৃশিরা ও বিমনায়মান হইয়া 

চিন্তা করিতে লাগিলেন। সিদ্কুরাজ জয়দ্রথ দুর্য্যোধনকে নিতান্ত কাতর 

দেখিয়! মৃহুন্বরে স্বীয় হিতকর বাকা কহিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ ! 

মহাসংগ্রামে অস্ত্র দ্বারা ধনঞজয়ের অস্ত্র সমস্ত প্রতিহত করিতে পারে, 

এরূপ ধনুদ্ধর আমাদিগের মধ্যে কেছই নাই। কেশবের সাহায্যে ধন- 
গয়গাঁতীব শরাসন বিকম্পিত করিলে, সাক্ষাৎ দেবরাজও তাহার অদ্ভি 

সুখীন, হইতে সমর্থ হন ন1। গুনিয়াছি, পূর্বে ধনঞ্জয় হিমালয়পর্ব্বতে 
পাদ্চারে মহাবীর ভগবান্ শূলপাণির সহিত যুদ্ধ এবং পুরন্দরের আদে-. 

শানুসারে এক রথে হিরণ্যপুরনিবাসী সহত্র দানবের জীৰন সংহার করি 

সাছে। আমার বোধ হয়, ধনঞ্জয় মহামতি কেশবের সহিত একভ্রিত হইলে, 

দেবগণ সমবেত ত্রিভুবনকেও বিনষ্ট করিতে পারে। এই নিমিত্ত আমি. 
বাসন! করিতেছি যে, হয় আপনার! আমাকে প্রস্থানে অন্থমৃতি কক্ষন, ন 
হয় পুত্র সববেত মহাত্মা ড্রৌণ, আমাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন। 
ছে-ফনজীয় | ,মহারাল হর্যোধন জয়দ্রথের বাক্যানুলারে তাহার রক্ষার্থ 
ঘোঁণের ছিকট ধছবিধ প্রার্থন। কররিজছেন। সহ্পায় সমুদয় বিহিত 
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এবং তুরঙম ও রথ সন্ত সজ্জিত হইয়াছে। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশখাম1, 
হর্জর় বৃষসেন, কপ, শল্য, এই ছয় জন সংগ্রামে অগ্রগামী হইবেন। 

মহাবীর আচার্ধ্য এক ছূর্ভেদ্য ব্যুহ নির্শাণ করিবেন। তাহার পুর্বার্ধ 
শকট ৭ পশ্চার্ধ প্ম সদৃশ হইবে। এই পদ্ষের মধ্যস্থলে সুচী নামে গুড় 
বা রচিত হইবে এবং সেই সুচী ব্যছের পার্খেজয়দ্রথ অসংখ্য বীরগণ 
কর্তৃক পরিরক্ষিত হুইয়! অবস্থান করিবেন। হে ধনঞ্জয় ! এই ছয় জন রখী 
শরাসন, অস্ত্র, বল, বীর্ধ্য ও ওরস প্রভাবে নিতাস্ত অসহনীয় । ধঁ ছয় জনকে 

পরাভব ন! করিলে, জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। হে পার্থ! 
উল্লিখিত ছয় জনের প্রত্যেকের বলবিক্রমের বিষয় বিবেচনা কর। 

তাহার1 সমবেত হইলে, তাহাদিগক্কে আশু পরাজয় করা কাহারও 
সাধ্যায়ত্ত নহে । অতএব ম্বীয় হিতকর কার্যের নিমিত্ত স্থুবিবেচক 
অমাত্য ও স্ুহৃদ্বর্গের সহিত পুনর্ধার নীতি মন্ত্র করা আমাদিগের 
অৰশ্য কর্তব্য। 

ষটপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৬। 

ধনপ্রয় কহিলেন, হে কেশব ! রাজ! হুষ্যোধনের যে ছয় জন রথীকে 

অধিকতর ৰলশালী বলিয়! তোমার বোধ হইতেছে; আমি বোধ করি, 

তাহাদিগের বীরতা আমার বীরতার অর্ধভাগেরও তুল্য নহে। তুমি 

দেখিবে, আমি জয়দ্রধবধার্থ সংগ্রামে গমন পূর্বক অন্ত্র শত্ত্র সমূহে উক্ত 
ছয় জন রথীকে ছিন্নান্ত্র করিক়। সিদ্দুপতির মস্তক ধরাতলে নিপাতিত 

করিব। ভ্ত্রোগাচার্ধয তদ্র্শনে আম্মীয়ৰর্গের সহিত বিলাপ করিবেন। 

যদাযপি দেবরাজ ইন্ত্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিনতা নত, আকাশ, হ্বর্গ, পৃথিৰী 
এবং সমন্ত সাধ্য, রুদ্র, বস্থদেবতা, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব, পিতৃলোক, সাগর, 

ধরাধর, দিক্, দিকৃপতি গ্রাম্য ও আরণ্য প্রাণী এবং অন্যান্য স্থাবর 

লঙ্গমগণ সিস্কুপতিকে পরিত্রাণ করেন, তাহা হইলেও কল্য আমি তোমার 
সাক্ষাতেই শরসমূহ দ্বারা তাহাকে সংহার করিব। হে কৃষ্ণ! আমি 
সত্য স্বার। শপথ ও আয়ুধ স্পর্শ করিয়! প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এ পাপাস্মা 
জয়দ্রথের রক্ষক, মহাধনুর্ধর আচার্ধাকে সর্বাগ্রে আক্তমণ করিব। হুর্মাতি 

ছধ্যোধন প্রোণের উপরেই এই যুদ্ধের জর পরাজয় তাঁর সমর্পণ করিয়াছে? 
অতএব আমি আচার্ষোয়ই সেনাগ্রভাগ ভেদ কার] জয়রথ সমীগে 
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গমন করিব। কালি ভুমি দেখিবে যে, শৈলশূঙ্গ যেয়প বস্তু ছারা শ্রী 
ক্য়, তজ্রপ মস্থাধনুপ্ধরগণ আমার স্ৃতীক্ষ নারাচ সমূছ্ধে বিদীর্ণ হইতেছে 
এবং ষানব, হম্ভী ও অশ্ব সকল ম্থশাণিত শরনিকরে বিদীর্দেহছ ও ধ্রা- 

শায়ী হইয়। কধিরধার। মোক্ষণ করিতেছে। গাব নির্খুক্ত মনোমাক- 

তগাষী শরসমূহ সহস্র সহম্র মন্ুষা, মাতঙ্গ ও তরঙ্গের জীবন"বিনাশ 
করিবে । আনম যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও কুদ্র হইতে যে সকল ভয়ঙ্কর 
অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, ভূপালগণ এই যুদ্ধে সেই সকল অন্তর দর্শন করিবেন। 
কালি তুমি দেখিবে যে, সিদ্কুপতির রক্ষকদিগের অস্ত্র সকল আমার 

্রঙ্ধান্ত্রে বনাশিত এবং ভূপালগণের মস্তক সমুহ শরবেগে ছেদিত হইর! 
পৃথিৰীমণুল পরিব্যাপ্ড করিতেছে । আমি নিশাচরদিগকে প্রীত, অরা- 

তিদ্দিগকে বিব্বাবিভ, হ্হদ্দিগক্ষে আনন্দিত ও সিন্ধুপতিকে সংভার 

করিৰ। নানাপরাধী, আনাত্সীয়, পাপদেশসমুদ্তব সিচ্ধপতি আমার হস্তে 

নিহত হইয়া! শ্বজনগণকে শোকাকুল করিবে। কালি সমস্ত রাজগণের 

সাঁহত পাপাস্মা জয়দ্রথকে শরসমূহে বিদীর্ণ দেখিতে পাইবে । আমি 
কালি প্রভাতে এক্সপ কার্য করিৰ যে, হর্মতি হুর্য্যোধন এই অবনীমগ্ডলে 

আমাকেই অঙ্থিতীয় ধনুর্ধর বলিয়া জ্ঞান করিবে । গান্ডীৰ দিব্যশরা* 

সন, আমি যোগ! ও তুমি সারথি; অতএব আমার অজেয় আর কি 

আছে? হে বাস্ুদেবঃ তোমার প্রসাদে সংগ্রামে আমার কিছুমান 

অপ্রাপ্ত নাই। তুমি আমার নিতাস্ত অসহ্য পরাক্রম জানিয়াও কি 

নিমিত আমাকে তিরস্কার করিতেছ  শশধরে শোভা ও সাগরে জল 

যেরূপ স্থির, আমার প্রতিজ্ঞাও সেই দূপ অচল জানিবে। হে বাস্তু" 

দেব! তুমি আমার এবং আমার অস্ত্র, দৃঢ় শরাসন ও বাহুবলের অৰ- 

মানন1! করিও না| আমি সংগ্রামে এইরূপে গমন করিব যে, আমাক 
অবশ্যই জয়লাভ ভইবে; কখনই পরাজিত হইৰ না, আমি যখন প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি, তখন তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে, জয়দ্রথ বিনষ্ট হইয়াছে। 
্বা্ষণে সত্য, সাধুতে বিনয়, যজ্জে শ্রী ও কৃষেে জয় নিরস্তর বিরাজমান, 

আছে। 

ইন্জ্রতনয় অজ্জুন মহাত্সা বাস্দেবকে এই কথা বলিয়া আদেশ করি- 

লেন যে, ছে কেশব! রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র যাহাতে আমায় রখ 

হ্থলজ্ছিত হয়, সাতিশয যত্রসহকারে তাহার উদ্যোগ কর। 

৬০ রী গ দু ০ 
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সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় 1 ৭৭1. 
সঞ্জয়, কহিলেন হেরাজন্! শোকছুঃখার্ত কেশৰ ও অর্জুন সেই 

ক্মজনীতে নিদ্রান্থখ অন্তর করিতে না পারিয়। ক্রোধাবিষ্ট ভূজঙ্গের 
নায় নিরত্তর দীর্ঘ নিশ্বাম পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । ইন্দছ্রাদি দেব- 
গণ নর,ও নারাম্নণকে জাতক্রোধ জানিয়া, না জানি কি ছ্র্খটনা সংঘ- 

টিত হইবে, এইব্সপ চিন্তায় নিমগ্ন হইত! একান্ত কাতর হইলেন । তখন 
নিদারুণ রুক্ষ অমঙ্গলজনক বাধু প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিনকয়ে 
কবন্ধ ও অর্গল দৃষ্ট এবং বিনা মেঘে বস্্াধাত, ও বিহ্যৎপাত হইতে 
লাগিল। মেদিনী পর্ব ও অরণোর সহিত কম্পিত, সকল সমুদ্র বিস্ষৃন্ধ 

এবং নদী সমুদায় প্রতিকূল শ্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল; রাক্ষন- 
গণের আমোদ ও যমরাজ্য প্রবর্ধিত হইবার নিমিত রঘী, কূরঙ্গম, মাত 
ও মানবগণের ওষ্ঠাধর প্রস্করিত হইতে লাগিল এবং বাহনগগণ বিঃ ও 

মুত্র পরিত্যাগ পূর্বক ক্রন্দন কর্সিতে আরস্ত করিল। হেরাজন্! আপ* 

নার সৈন্যগণ এই সমুদয় লোমহ্র্ষণ নিদারুণ উৎপাত অবলোকন ও ষহা- 
বাহু ধনঞ্জয়ের কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়! সাতিশয় কাতর হুইয়! 
উঠিল । 

ৰ এদিকে মহাবীর সব্যসাচী গোবিন্দকে কহিলেন, ছে বাশ্রদেৰ-! 

তুমি তোমার ভগিনী সুতদ্রীকে এবং আষার পুত্রবধূ ও তাহার বয়স্যা- 
৷ গণকে প্রবোধ বাক্যে সান্বনা করিয়া তাহাদিগের শোকাপনোদন 
| কর। 

দেই সমর কেশব সাতিশয় ছূর্মনায়মান ' হইয়া ধনঞ্জয়ের গৃহে গন 
পূর্বক পুত্রশোকার্দিত1 ভগিনী শ্বতদ্রাকে আশ্বাস প্রদান করত কছিতে 

লাগিলেন, হে তগিনি ! তুমি স্যার সহিত অভিমন্থ্যর নিমিত আর 
শোক করিও ন13 কাল সমস্ত ভূতগণকেই সংহার করিয়া থাকে । সৎ- 
কুলোস্ভব ধৈর্য্যাবলম্বী ক্ষত্রিয়গণের জীবন পরিত্যাগ করা যেরূপে ৰিধেয়, 

তোমার কুমার সেই রূপেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে; অতএব তাহার 

জন্য আর অনুতাপ করিবার আবশ্যক নাই। মহাবীর পিতৃতুল্য বল- 
বিক্রম্শালী অভিমন্থ্য ভাগ্যক্রমেই ন্বীরগণের অভিলধিত গতি লাভ করি- 

রাছে। মহাবাহু অভিমন্থ্য বহুসংখাক শত্র বিনাশ করিয়া পৰিজ্র সর্ধ্য- 
কাষদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে । সাধুগণ তগস্যা, ব্রন্ধচর্যয, শান্ত 
ও প্রজ্ঞা স্বার যেরূপ, গৃভি অভিলাষ করেন, তোমার .পুজ্ের সেইন্ধপ 
গ্রতিই হাত হুইক্মছে। .হে হুভদ্রে! তুমি বীরজননী, :বীরপজী, বীক- 
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নন্দিনী ও বীরবান্ধবা;ঃ অতএব তোমার পুত্রের নিমিত্ত আর" শোক 

“করা কোন মতেই বিধেয় নহে । তোমার কুমার পরম গতি লাভ করি- 
কাছে! হেবয়্ারোছে! পাপাত্মা বালকহস্তা জয়দ্রথও বন্ধুবাদ্ধ বগণের 

সহিত এই পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে । সেই পাপিষ্ঠ যামিনী প্রভাতে : 
'সমরপুরীতে প্রবেশ করিলেও অঙ্জুনের হস্তে পরিত্রাণ শ্রাপ্ত হইবে না। 
ভূমি কালি নিশ্চয়ই শ্রবণ করিবে যে, সিচ্ুরাজের মস্তক স্যমস্তগঞ্চকের 
বহির্দেশে নীত হইয়াছে । অতএব শোক পরিত্যাগ কর; ক্রন্দন করিও 
না। শন্্রীবী বীরগণ যেরূপ গতি প্রাপ্ত হন, শৌধ্যসম্পন্ন অভিমন্ত্য 
ক্ষত্রধর্ম অনুসারে সেইরূপ গতি লাভ করিয়াছে । বিশালবক্ষা, মহাবাছ 
লংগ্রামে অপরাসুখ, রখিগণের নিহস্তা, পিতৃ ও মাতৃকুলের অনুগত, বী্ধ্য- 

বান্ শৌর্ধ্যশালী, মস্থারথ অভিমন্যু সহশ্র সহআ্ শক্রকে বিনাশ করিয়া 
স্বর্গে গমন করিয়াছে ; অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর। হে স্থভড্রে! 

অর্জুন যাহ] প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে) কথনই 
মিখ্যা হইবে না । তোমার স্বামীর চিকীর্ষিত বিষয় কখনই বিফল হয় 
নাই। যদি সকল মানব, ভূজঙ্গ, পিশাচ, রাক্ষল, পতঙ্গ, স্থর ও অস্ুর- 

গণ সমরগত সিদ্ধুরাজের সহিত সমবেত হন, তথাপি জয়দ্রথ তাহাদিগের 

সহিত নিহত হইবে । 

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় । 

সপ্লয় কহিলেন, হে রাজন! পুত্রবৎসল! সুভদ্রা পু্রশোকে সাতিশয 

ফ্ষাতর] হইয়! মহাত্া বাস্থদেবৰের বাক্য শ্রবণ পূর্বক বিলাপ করিতে” 
আরভ্ত করিলেন--হ1! বৎস হতভাগিনীর পুত্র) তুমি পিতৃতুল্য মহাবল 

'পরাক্রান্ত হইয়া সংগ্রামে কি প্রকারে বিনষ্ট হইলে ? আমি কিক্ধপে 

তোমার ইন্পীবরশ্যাষ, স্দর্শন, চারুলোচন মুখমণ্ডল রণরেণুসমাচ্ছন্ত , 
নিরীক্ষণ করিব? হে সংগ্রামে অপরাজ্মুখ মহাবীর! অদ্য তুমি রণ 
স্থলে নিপতিত হওয়াতে, মানবগণ তোমাকে ধরাতলে সমুদিত শশধরের 

ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছে। পুর্বে যাহার শব্যা মনোরম আন্তরণে সমাচ্ছা- ; 
দিত হইত, আদি সেই স্থখপালিভ অভিমন্থ্য শরবিদ্ধ হট্টয়া কি প্রকারে 
ধর়াতলে শয়ন করিয়াছে! পুর্ধেব থে মহাবাহু বীর বরাঙ্গনাগণের সহ-” 
বাসে বালঘাপন করিত , অদ্য সেই মহাবীর লমরাঙগনে নিপতিত হা 
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কি শ্রীকারে শিবাগথের সহিত সহবাস করিতেছে ! হত, মাগধ " বন্দি- 

গণ হষ্টচিতে যাহারে শব করিত, রাক্ষমগণ তাহার সমীপে আজি ভীয়গ 

কৰে চীৎকার করিতেছে । হা বৎস! পাওব, বৃষ ও গাঞ্চালগণ 
তোমার সহায় থাকিতেও কে তোমায় অনাথের ন্যায় বিনাশ করিল! 

হা পুত্র! তোমাকে সন্দর্শন করিয়া এই হতভাগিনীর নয়নযুগল তৃপ্তি- 

লাভ করিতে পারে নাই। অতএব আমি তোমার চন্দ্রবদন সন্দর্শন 

করিবার অভিলাষে আজি নিশ্চয়ই কৃতাস্তভবনে গমন করিব । তোমার 

বিশাল লোচনৰিশিষ্ট মনোরম, কেশকলাপশালী, স্থমধুর বাকামুক্ত, গন্ধ 

ও ব্রণশূন্য সেই বদনমণ্ডল আর কখন কি দেখিতে পাইবগ ভীমসেন, 

ধনগ্রয় ও অন্যান্য ধন্র্ধরগণের পরাক্রমে ধিক! বুধ বীরগণ্রে বীরত্বে 

ধিক! পাঞ্চালগণের সামর্থ্য ধিক এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চাল 

গণকেও ধিক! তুমি সমরাঙ্গনে গমন করিলে, ইহারা তোমাকে রক্ষা 

করিতে অসমর্থ হইলেন! আমার শোকাকুলিত লোচন, অভিমন্গাকে 

দর্শন না করিয়। সমস্ত পৃথিবী শুন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছে। হে বীর! 
তুমি কেশবের ভাগিনেয়, ধনঞ্জয়ের পুত্র ও স্বয়ং অতিরথ; তুমি আজি 
সংগ্রামে নিহত হইয়াছ, ইহ আমি কিনূপে নিরীক্ষণ করিব! হে বীর! 
তুমি স্বপ্নশ্রাপ্ত ধনের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইলে! হায়! এক্ষণে 
জানিলাম, মানবগণের সমস্ত দ্রৰ্যই জলবিনম্বের ন্যার অনিত্য। হু! 

বদ! তোমার এই তরুণী ভাধ্য/ মনোবেদনায় সাতিশক্স ব্যাকুল 

হইতেছে ঃ আমি কি প্রকারে ইহারে সাত্বনা করিব। বৎস! আমি 

তোমাকে দর্শন করিতে একান্ত উৎস্থক হুইয়াছি, কিন্তু তুমি আমারে 
ফলকালে পরিত্যাগ পূর্বক অকালে পলায়ন করিলে! যখন তুমি বাস্থ- 
দেব সহায় হইয়াও সমরাঙ্গনে অনাথের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছ, তখন 
কালের গতি প্রাজ্গণেরও নিতাস্ত ছুজ্জেয়, সন্দেহ নাই। হে বৎস! 
যাজ্িক, দানসম্পন্ন, ব্রাঙ্গণ, কৃতাআ, ব্রহ্মচারী, পুণ্যতীর্থাবগাহী, কৃতজ্ঞ, 
ব্দান্য, গুরুণুশ্রধানিরত ও সহশ্্ দক্ষিণাপ্রদগণের যে গতি, তুমি সেই 
গতি লাভ কর। সংগ্রামে অপরাজ্মুথ বীরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে শত্র- 
গণকে সংহার করিয়। শ্বয়ং বিনষ্ট হইলে, যে গতি প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন, 
তোমার সেই গতি লাভ হউক । বাহার] সহম্র গে “দান, যজ্ঞার্থে দান, 
উপকরণ ৰিশিষ্ট অভিমত গৃহ দান, শরণ্য ব্রাঙ্গণগণকে রত্বদান এবং 
দণ্ড ব্যক্তিকে দওড প্রদান করেন; তাহাদিগ্রের যে পবিত্র গতি, তুমি 
সেই গতি লাভ কর। সংঙিতব্রত মুনিগণ ক্রঙ্গচর্াদ্বারা ধৰং মালৰ্গণ 



৬২ মহাঁভাযন্ত। 

 গকমাজ ভা্ধযা পরিপ্রহ দ্বার! যে গভি প্রা্ড হইয়া খাকেন। ভো মাত 
সেই গতি লাভ হউক । রলাজগণপ সন্বাচার, চতুবর্ণের ষম্যাগণ পুপ্য ও 

পুগ্যাত্বাগণ পুণোর কুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি লাভ করেন, তোমায় 

সেই গতি লাভ হউক । ব্বাহার1 দীনগণের প্রতি পত্স! প্রদর্শন করেন, 
বাহার! সর্বদা সংবিভাগ করেন, বাহার পিশুনত। পরিত্যাগ করিয়াছেন, 

বাহার সতত ব্রতানুষ্ঠান, ধর্শাছুশীলন ও গুরুগুশ্রযায় তঙনগুরত থাকেন, 

ধাহাদিগের নিকট হইন্ে অভিথিগণ বিমুখ ন? হন, ধাহারা অতিশয় 
ক্লিষ্ট, বিপন্ন, ও পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া 
থাকেন; ধাহারা পিতা মাতার শুশ্রষায় সর্বদা অম্থরত হন গবং স্্বীক্ষ 

ভার্ধযাতে নিরত থাকেন, যে মনীষিগণ পরভার্ধ্যা পরিত্যাগ করিয়া 

খডুকালে স্বীয় ভাখ্যা গমন করেন, বাহার! নির্মৎসর ভইয়। সর্বভূতের 
প্রতি সসতৃষ্টি হন, ধাহার! অন্যকে মর্পবেদন1 ন। দেন, ধাহার! ক্ষমাশীল 

হন, এবং বাহার] মধু, মাংস, মদ; দত্ত, মিথ্য। ও পরপীড়ন পরিত্যাগ 
করেন, তুমি ত্বাহ।দিগের গতি প্রাপ্ত হও। হীমান্ সর্ধ শান্্রজ্ঞ, জান তৃণ্। 

দিতেন্দ্রির সাধুগণের ষে গতি, তুমিও সেই গতি লাভ কর। 

স্তদ্র] দীন ও শোকসন্তপ্ত হইয়। এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন 
সষয় জরপদনন্দিনী উত্তরাকে সমভিব্যা হারে লইয়1 ভ্রতবেগে সেই স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। তখন তাহারা সকলেই সাতিশর ব্যাকুলিতচিত্তে 

রোদন 'ও বিলাপ করিতে করিতে উন্মত্তার ন্যায় জ্ঞানশুন্য হইয়। ধরাতলে 
নিপতিত হুইলেন। কেশব নিতান্ত ছুঃখিত হইয়] সংজ্ঞাহীন, বোদনশীল, 

মর্শবিদ্ধ, বিকম্পিত কলেবর ভগিনীর গাত্রে জল সেচন ও তাহাকে সা ত্বন! 

থাকো আশ্বাসিত করিয়। কহিতে লাগিলেন, স্ুভদ্রে! ভূমি পুত্রের নিমিত্ত 

আর শোক করিও ন1; পাঞ্চালী! তুমি উত্তরারে আশ্বাসিত কর। ক্ষি- 
রঘর অভিমগ্য ক্ষত্রিরগঞ্জের অভিলধিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে ! হে বরা- 
মনে! আমার এই মানস যে, মহ্থাযশন্বী অভিমম্যু ষে গতি লাভ করি- 

স্বাচছেন, আমাদিগের বংশসভ্ভূত পুরুষগণ সকলেই সেই গতি লাভ করুন। 
তোমার মহারথ পুত্র একাকী যেরূপ কার্য সাধন করিয়াছেন, আমর! 

নুস্থদ্গণের সহ্থিত সমবেত হইয়া সেইরপ কার্য সাধত করিতোছ। 
মহামতি হৃরীকেশ ভগিনী, ফৌপদী ও উত্তরাকে এই রূপে আঙাস 

প্রদান করিয়। অর্জুনের নিকট গমন পূর্ব্বক তৃপতিগণ, বনধুগণ ও অজ্জুনকে 
অহুজ্ঞা করিয়া অন্তংপুরমধ্যে গ্াবেশ করিলেন । ভখন টা ব্য 
নিকেতনে ৮ করিলেন। 



দোঁণ পর্ব | ১৬ 

উনাশীতিতম অধ্যায় । ৭৯1 
অনত্তয় মহাত্মা বাসুদেব অঞ্জুনভবনে গ্রবেশ পূর্বক উদক স্পর্শ করিব? 

সুলক্ষণসম্পন্ন স্থলে বৈদূর্ধ্যসন্নিভ কুশ সমূক্ধে বিরচিভ মঙ্গল শহ্য বিস্তুভ 
করত যথাবিধানে মঙ্গল মাল্য, লাজ ও গন্ধ দ্বার] অলঙ্কত এবং উৎকৃষ্ট 

আযুধ*সকলে পরিবৃত করিলেন। তখন পরিচারকগণ ৰিনীতভাবে নিশা- 
কর্তব্য ও ত্রৈয়ম্বক বলি সম্পাদন করিল। অনস্তর অর্জুন উদ্নক স্পর্শ পূর্ব্বক 

প্রীতমনে গন্ধ মাল্য দ্বারা বাস্থদেবকে স্থশোভিত করিয়া নিশা সমুচিত 

উপহার প্রদাম করিলেন। বাস্থদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া! অজ্জুনকে কহি- 
লেন, হে অঞ্ঞুন! তোমার কল্যাণ হউক? তুনি শয়ন কর; আমি গমন 

করিলাম । 

অঙ্ুনের প্রিয়চিকীর্ধ ভগবান্ বাসদের তাহাকে এই কথ বলিয়! 
দ্বারদেশে অস্ত্রধারী রক্ষকগণকে নিযুক্ত করত ্লারুকের সহিত স্বীয় 
শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং বহুবিধ কর্তব্য চিত্ত করিয়। শুভ্র শয্যাক্ 

শয়ন পূর্বক পার্থের হিত সাধনার্থ যোগাবলম্বন করত তেজোছ্যতি বিৰ্ধন 

শোকছুঃখাপনোদন উপায় বিধান করিতে লাগিলেন। 

হে রাজন্ | সেই রজনীতে পাওবগণের শিবিরে কেহই নিত্রিত না 
হইয়া এই চিত্তা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, মহাত্মা ধনঞ্জয় পুররশোকে 
সম্তপ্ত হইয়া সহসা যে জক়্দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তাহা কি 
প্রকারে সফল করিৰেন। তিনি অতি ছুফর বিষয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ [হুইয়া- 
ছেন। সিক্ধুরাজ জয়রথ সামান্য বীর নন ; বিশেষতঃ হুর্ষেযাধন তাহাকে 

অসংখ্য সৈন্য ও মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাভগণকে প্রদান করিয়াছেন । 

যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা ধনঞ্জয় পুত্রশোকে সা তিশক্ ব্যাকুল হইয়! যে 
ছুম্তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, জয়দ্রথ ও অন্যান্য শক্রগণকে বিনষ্ট করি! 

তাহ! হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যাগমন করুন ।.তিনি কালি যদ্দি জয়দ্রথকে. 
বিনাশ করিতে না পারেন, তাহ! হইলে অবশ্যই হুতাশনে প্রবেশ করি 
বেন। তিনি কদাচ স্বীক্ব প্রতিজ্ঞা অন্যথ। করিতে পারিবেন না। ধর্মরাজ 
যুধিষ্ঠির জয়ের নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের উপর নির্ভর করিয়াছেন ॥. ধনগয় যদি 

জীবন পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহার কি অবস্থা হইবে ? 
আমরা যদ্দি কোন কার্যের অনুষ্ঠান অথব! ভূতাশনে আহহি প্রদান 

করিক্না থাকি, ভাহা হইলে সেই সমুদয় পুণাফলে ধনঞ্জয় শক্রগথকে পরাঁ- 
জয় করুন। এইকপে পাওৰীয় বীরগণ বিজয় রিষক্নক কথোপকথন করিয়া 
অতিকষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত কিল । 



১৬৪ মহাভারত । 

এ দিকে মহাত্মা কেশব সেই ষামিনীমধ্যে জাগরিত হইয়া অর্জনের 
প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্বক দারুকক্ষে কহিলেন, হে দারুক! ধনগয় পুত্রশোকে 

সাতিশয় কাতর হইয়া! কালি জয়দ্রথের বধ সাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । 

হুর্য্যোধন অক্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে যাহাতে ষাহাতে জয়দ্রথ বিনষ্ট না হয় 

অমাত্যগণের সহিত তদ্দিষয়িণী মন্ত্রণা করিবে | ছুর্য্যোধনের সেই বহু 
অক্ষৌহিণী সেনা ও সর্বাস্্রবিশারদ সপুত্র আচার্ধ্য জয়দ্রথের রক্ষার্থ নিযুক্ত 

কইবেন। আচার্য্য যাহাকে রক্ষা করেন, দৈত্যদানব দর্পহ! অদ্বিতীয় বীর 
দেবরাজও তাহারে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন না? কিন্ত পার্থ হর্ষযান্তের 

পূর্বে যাহাতে জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে পারেন, আমি কল্য নিশ্চয়ই 

তাহার উপায় বিধান করিব । কি দারা, কি মিত্র, কি জ্ঞাঁতি, কি বাক্ধব- 

গণ কেহই অজ্জন অপেক্ষা আমার প্রি্নতর নয়। আমি ক্ষণকালের 
নিমিতও অজ্জুনবিহীন পৃথিবী অবলোকন করিতে সমর্থ হইব না। ফলজঃ 
কল্য সংগ্রামে ধনঞ্জয় অবশ্যই জয় লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি 

ত্বয়ং অঞ্জনের হিতসাধনার্থ অসংখ্য নাগাশ্ব সমবেত বীরগণকে কর্ণ ও 

ছু্যোধনের সহিত পরাজয় করত শমনসদনে প্রেরণ করিব। কল্য লোক- 

অয়বাসিগণ মহাসংগ্রামে আমার ৰলবিক্রম সন্দর্শন করিবে । কলা সহ্ত্র 

সহত্র মহীপাল, শত শত রাজপুত্র এবং অসংখ্য তুরঙ্গম, মাত ও রথ 
গ্রাম হইতে পলায়ন করিবে । আমি তোমার প্রতাক্ষে পাওবগণের 

হিতসাধনার্থ ত্ুদ্ধ হইয়া সেই সকল কৌরবসৈন্য চক্র দ্বারা প্রমথিত ও 
বিন করিব। কল্য দেব, গন্ধরব্ব, পিশাচ, উরগ, ও বাক্ষসগণ ওভৃভি 
সকলেই বিদ্দিত হইবেন যে আমি ধনগ্যের কিরূপ সুহিৎ। যেবাক্তি 

ধনগ্ঁয়ের দ্বেষ করে, সে আমার দ্বেষ্টা এবং বে ব্যক্তি ধনঞ্জয়ের বশবর্তী 

হয়, দে আমারও ৰশবর্ভী। ফলতঃ ভুমি ধনঞ্জয় আমার অর্ধাঙ্গ বলিয়] 
স্থির জানিবে। 

হে দারুক! এই রজনী প্রভাত হইলে, তুমি পূর্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট 
স্থসজ্জিত রথ লইয়া আমার সমভিব্যাহারে গমন কপ্ধিবে এবং রথমধ্যে 

হত, দিব্য ফৌমোদকী গদা, শক্তি, চক্র, ধন্গ ও শর প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
উপকরণ সংস্থাপন পূর্বক রথোপস্থে রথশোভী, ব্বীর্যযশালী গরুড়ের ধবজ- 

স্থান পরিকল্পিত, হুর্ধযাগ্রি সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট বিশ্ব করা বিরচিত দিব্য রত্ব- 
জালে পরিমণ্ডিত বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীৰ এই চারি অশ্ব রথে 
সংযোজিত ক্রিয়া ক্বয়ং কৰচ ধারণ পূর্বক অবস্থান করিবে । খধপ্ত রাগ- 

গুরিত পাঞ্চজন্য পঙ্ধের ভীষণ ধ্বনি শ্রবগমাত্র পত্বরে আমার নিকট আগমন 
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করিবে। আমি এক দিনেই পৈতৃন্বজেরের ক্রোধ ও ছংখ সমত্ত হুয়ীরত 
করিৰ। পার্থ যাহাতে ধার্তরাষ্রগণের সমক্ষে জয়ড্রথকে সংহার করিতে 
পারেন, আমি সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন পূর্বক তথ্ঘিষয়ে বিশেষ যত্ববান্ 
হইৰ। হে সারথে! আমি কহিতেছি, পার্থ যে যে ব্যক্তিকে বিনাশ 
করিতে যত্ববান্ হইবেন, সেই সেই ব্যক্তিকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে 
হইবে। | 

দারুক কহিলেন, হে পুরুযৌভম! আপনি যাহার সারথি, তাহার 
নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে; কখনই তাহা অন্যথা হইবার নহে। এক্ষণে 
আপনি যাহ! অগ্গুমতি করিলেন, আমি তাহাই করিৰ। ভদ্য ধনগয়ের 
বিজয়লাভের নিমিত্তই রজনী সুপ্রভাত হইল। 

৯৯৪৪৭ (0---- 

অশীতিতম অধ্যায় । ৮০। 

সঞ্জয় কহিলেন, ছে রাজন! এ দিকে অমিভবল ধনগ্জয় আত্মক্কৃত 
প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত চিত্ত ও ব্যাসদত্ত মন্ত্র ন্নরণ পূর্ধক নিদ্রিত 

হইলে, মহ্বাত্মা কেশব হ্বপ্নে তাহার নিকট উপনীত হইলেন। ধর্শপরায়ণ 
ধনঞ্জয় কেশবেরপ্রতি ভক্তি ও প্রেম বশত সকল অবস্থাতেই তাহারে দর্শন 

করিবামাত্র প্রত্যুখান করিতেন সুতরাং এক্ষণে ও প্রত্যুখান করিয়া কেশ” 

বকে আসন প্রদান করিলেন; কিন্ত তৎকালে স্বন্নং উপবেশনের বানন। 

করিলেন ন1। 

অমিততেজ] বাস্থদেব অজ্জনের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত ছিলেন) এক্ষণে 

উপবেশন করিয়া! তাহাকে কহিতে লাগিলেন, ধনপ্রয় ! কাল অতি দর্জয় ১ 

কাল নমুদ্ায় ভূতকেই অবশ্যন্তাবি বিষয়ে নিয্বোজিত করে 7 অভ্তএব তুমি 
বিষণ্ন হইও না। €হ পার্থ! তুমিকিনিমিত্ব বিষাদসাগরে নিমগ্ন হই- 
কাছ? হে পণ্ডিতৰর ! তোমার শোফ করা কোন মতেই বিধেয় নছে। 
শোঁক করিলে কার্ধ্য হানি হইয়া থাকে । অতএব শোক পরিত্যাগ পূর্বক 
কর্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; শোক চেষ্টাহীন ব্যক্তির শত্র। শোককারী 

বাক্কি বিপক্ষগণকে আনন্দিত ও মিত্রগণকে ক্ষীণ ররে এবং শ্বয়ংও সংহার 

প্রাপ্ত হুইয়! থাকে; অতএব আর শোক করিও না। 
ধনঞ্জয় বানুদেবের বাক্য শ্রৰণে কহিলেন, হে কৃষ্ণ । আমি প্রতিজ্ঞা 

করিয়াছি যে, আমার পুত্রহস্তা হুর্দতি অয়ভ্রথকে কাণি বিনাশ করিব; 
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কিন্ত মহাবীর ধার্তরাষ্র গণ সকলেই এই প্রতিজ্ঞ ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত 

রিদ্ধুরাঙ্গফে পৃষ্ঠদ্বাগে সংস্থাপন পূর্বক রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। 

ছরাস্মা জয়দ্রথ একাদশ অক্ষৌহিণীর হস্তাবশিষ্ট অতি হর্জয় সৈন্য ও মহা- 
বীয়গণে পরিবৃত হইলে, তাহার সহিত সাক্ষাত কর! অতি ছঃসাঁধ্য হইয়া! 
উঠিবে। বিশেষতঃ এই সময় দক্ষিণায়ন, হুর্যযদেব সত্বরেই অস্তগত্ত হন ঃ 
অতএব বোধ হয়, আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না, প্রতিজ্ঞা 

নি্ষল হইলে, মাদুশ ব্যক্কি কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে ? এক্ষণে 

আমার হুঃখ বিমোচনের বাসন! পরিবর্তিত হইতেছে । 
মহাত্বা কেশব অর্জুনের শোকহেডু শ্রবণ পূর্বক তাহার কল্যাণ ও 

সিদ্ুপতির বিনাশের নিমিত্ত জলম্পর্শকরিয়] পূর্বাভি মুখে অবস্থানপূর্ববৰ 
কহিলেন, ছে পার্থ! দেবাদিদেব মহাদেব যাহ] দ্বার] সমস্ত দৈতাগণকে 

সংহার করিয়াছিলেন, ষদদি সেই সনাতন পাশুপত অস্ত্র তোমার স্থৃভি 

পথারূঢ থাকে, তাহা হইলে কালি অবশ্যই তাহ! দ্বারা জয়দ্রথকে 

বিনাশ করিতে পারিবে । আর যদি উহ! বিস্বৃত হুইয়! থাক, ভবে সাব- 

ধানে মনে মনে মহার্দেবকে শ্ররণ ও ধ্যান কর। তুমি তাহার ভক্ত 

নিশ্চয়ই তাহার প্রমাদে সেই পরম অন্ত্র লাভ করিবে। 

মহাবাহু ধনগ্য় ৰান্থদেবের এই কথ শ্রবণে জলস্পর্শ পূর্বক একা গ্র- 
চিন্তে ধরাতলে উপবেশন করত মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। 

ততৎ্পরে গুভ লক্ষণ ব্রাঙ্গ মুহুর্ত সন্লিহিত হইলে, অর্জুন দেখিলেন যে, 

ৰাস্থদেবের সহিত আপনি গগন মগণ্ডলে উপস্থিত হুইক়াছেন। তথায় বাক 

দেব তাহার দক্ষিণ হন্ত ধারণ করিলে, তিনি জ্যোতিষ মগুলে সমাকীর্ণ 

সিক্জচান্ণসেবিত হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে ও মণিমান্ পর্বতে পবন- 

বেগে উপনীত হইলেন, তথা হইতে উত্তরদিকে শ্বেতশৈল, কুবেরের 
বিহ'রদেশস্থ প্রফুল কমল বিশিষ্ট সরোবর এবং পুষ্প ফল সমাকীর্ণ তরু- 

পাবি বিরাজিত সিংহ ব্যান প্রভৃতি বহুবিধ মুগগণে পরিপূর্ণ, পবিজ্তর 

আশ্রম অম্পর, মনোরম পক্ষিগণে পূরিশোভিত, শ্কষটিকতুল্য অগাধ জল- 
পরিপূর্ণ, নদী শ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কিন্নর গীত ধ্বনিত স্থবর্ণ পৌপ্যময় শৃঙ্গে 
পরিমণ্ডিদ্ধ কুস্থমিত মন্দার ক্রমে স্থবাসিত বহুবিধ ওষধিশ্বারা সন্দীপিত 

বন্দর পর্বতের প্রদেশ প্রভৃতি অদ্ভুত দর্শন পদার্থ সমুদায় নিরীক্ষণ পূর্বক 
স্থচিকণ অঞ্জন রাশি সন্নিভ কাল পর্বতে উপস্থিভ হইলেন। সেই স্থানে 
পর্যটন কন্ধিতে করিতে ব্রক্মতু্, বহুসংখ্যক তরঙ্গিণী, জনপদ, সুশৃজ, 
শক্তশৃজ, শর্ধাাভিবন, পি অস্খশিরস্থান, আধর্বাণের স্থান, হুবদংশ শৈয়া, 
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এগ্দর] ও কল্পরগণে সমাকীর্ণ মহামন্দর পর্বত এবং মনোরম প্রদিনী 

বর্ণ ও নগর সমূহে মণ্ডিত, শশধর কিরণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মেহুপধর 
ও ৰছুরত্বের আকর অদ্তুত্কাকার সাগর সমুদার তাহার নয়ন গোচর হইল। 
মহাবীর অঞ্জন এইরূপে বাস্থদেবের সহিত অস্তরীক্ষ, বর্গ, পৃথিবী ও গগন 
সণগ্ডলে বিচরণ করিয়া বিস্মিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল- 

পরে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সুর্য ও পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত এক শৈল তাহার 

দৃর্টিগোচয় হইল । তথায় তিনি সেই শৈলের শিখর দেশে গমন করিস! 
দেখিলেন, মহাআ। বৃষধ্বজ সেই স্বানে তপস্যা করত অবস্থান করিভে- 

ছেন। তাহার তেজ, একত্র দেদীপ্যমান সহত্র সুর্যের ন্যার বোধ 

হইতে লাগিল। তাহার করে শূল, শিরে জটা, পরিধান ৰন্ধল ও অজিন 
এবং কলেবর শ্বেতবর্ণ ও সহম্র লোচনে পরিশোভিত। তাহার সহিত 

ভগবতী পার্বতী ও ভূতগণ অবস্থান করিতেছেন। তিনি কথন গান, 

কখন বাদ, কখন রব, কখন হাস্য, কখন নৃত্য, কখন হন্ত পদাদিয় 

আম্ষালন, কখন আন্ফোটন, কখন বা চীৎকার করিতেছেন। তাহার 

কলের স্থগন্ধে স্থবাসিত হইয়াছে এবং দিব্য খষি ও ব্রঙ্গবাপিগণ তাহার 
স্তব করিতেছেন । 

মহাত্মা কেশব সেই কাম্ম্কধারী ভূতপতিকে দর্শন কারয়া সনাতন 
বরক্ষনাম উচ্চারণ পূর্বক অজ্ঞুনের সহিত ধরাতলে মস্তকাবনত করিলেন । 
যে মহাত্মা সকল লোকের আদি, অজ, ঈশান, অব্যয়, মনের পক্ষ 

কারণ, আকাশ ও বায়ু শ্বব্বপ, সমুদাক্স জ্যোতিঃ পদার্থের আধার, পর- 

প্রকৃতি, দেব, দানব, ক্ষ ও মানবগণের সাধনীয়, ষযোগের আধার, পর- 

ব্রহ্ম, ব্রন্মজ্গণের আশ্রয়, বিশ্বের শ্রষ্টা ও প্রতিহর্তী এবং বীরত্ব ও প্রচণ্ড- 
তার উদয় স্থান; সুক্ষ, অধ্যাত্ম পদ প্রার্থীজ্ঞানিগণ ধাহাঁকে লাভ করেন 
এবং সংহারকালে বাহার কোপের উদয় হুইয় থাকে; মহাত্মা বাহুদেৰ 
দ্বাকা, মন, বুদ্ধি ও কর্ম স্বার তাহাকে বদনা করিলেন। অঙ্ছুনও 
তাহাকে সমস্ত জীবের আদি এবং ভূত, ভবিষাৎ ও বর্তমানের কারণ 
জান করিয়। বারম্বার অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এইকরূপে উভয়ে 
সেই কারণস্বরূপ, আত্মস্বরূপ, মহাদেবের শরণাগত হইলেন। 

ততৎকালে দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণক্ষে সমুপস্থিত অবলো- 
কন ফরিয়। হ্ৃষ্টচিত্তে সম্মিতবদনে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ছে 
নরোতমন্র! তোমর। গাত্রোখান কর; , তোমাদের ক্লেশ ্দপনীভ 
হউক । ভোমাদিগের যলোগতভাৰ ত্বরার ৰযক “কর; বাহার নিষিদ্ধ 
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এই স্থানে উপস্থিত হইরাছ, আমি তাহা সম্পাদন £করিৰ। তোমরা 
আপনাদের কলাণ প্রার্থনা কর; আমি তাহা প্রদান করিতেছি । 

সহাত্মা কেশব ও ধনঞ্জয় তগবান্ শূলপাণির এই বাক্য শ্রধণে গাতো- 
থান করিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে অতি বিনীত বাক্যে তাহার স্তব করিতে 

আরম্ভ করিলেনঃ হে দেব! তুমি সর্ব, ভব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি,' উগ্র, 

কণন্দা, মহাদেৰ, ভীম, তরঃস্বক, শান্ত, ঈশান ও মখন্র ? তুমি অন্ধকহস্তা, 

ফা্তিকেয়ের পিতা, নীলগ্রীৰ ও বেধা; তুমি পিণাকী, হবিষ্য, সত্য, 

বিভু, বিলোহিত, ধুত্র, ব্যাধ ও অপরাজিত ) তুমি নিত্য নীলশিখণ্ড, শুল- 

ধারী, দিব্য চক্ষু, হর্তা, পাতা, ত্রিনেত্র ও বস্থরেত1; তুমি অচিস্ত্য, 

অস্বথিকানাথ, সর্বদেবস্তত, বৃষধবজ, মুণ্ড, জটিল ও ব্রহ্মচারী ; তুমি সলিল- 

মধ্যস্থ তপন্থী, ব্রহ্গণ্য, অজিত, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতষ্টী ও বিশ্বব্যাপী, তুমি 
সর্বভূৃতের সেবনীয়, প্রভূ, ও বেদমুখ , তুমি সর্ধ, শঙ্কর ও শিব, তুমি 

বাক্যের পতি, প্রজাপতি, বিশ্বপতি ও মহতের পতি, তুমি সহস্র শিরা, 
সহশ্রতুজ, সহত্রনেত্র, সহত্রপাদ ও অসংখ্যেয় কর্মী) তুমি সংহর্তা, হিয়ণ্য 
বর্ণ, হিরণ্য কবচ, ও ভক্তান্কম্পী; তোমারে নমস্কার? হে প্রত! ! 
আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর। 

হে রাজন! কেশব ও ধনঞজয় অস্্রলাতার্থ এইরূপ ভ্তব করিয়া মহা- 
দেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। 

একাশীতিতম অধ্যায় । ৮১। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ ! সেই সময় মহান্ুভব অর্জুন কৃতাঞ্জলি 
হইয়1 গীত মনে উৎফুল্ল নেত্রে অখিল তেজোনিধান মহাদেবের প্রতি 
দৃহ্িপাত পূর্বক তাহার সমীপে ম্বাস্বদেব নিবেদিত স্বকৃত নিশাহ্ নিত্য 
উপহার দর্শন করিলেন এৰং মনে মনে বৃষভধ্বজ ও নারায়ণকে পুজা 

করিয়া মহা্দেৰকে কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমি দিব্য অস্ত্র লাভ 
কক্ষ ইচ্ছা করি। 

ভগবান্ মহেশ্বর অঙ্ছুনের অভিপ্রায় বিদ্নিত হুইয়! সহাস্য বদনে 
তাহাকে ও বান্ুদে বকে স্বাগত কিজ্ঞাস। করত কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ট- 

স্বর! আমি তোমাদিগের মনোগত ভাব অৰগত হ্ইয়াছি; তোমরা যে 

কামনান্গ আগমন করিয়াছ, আমি স্বরে তাহা প্রদান করিতেছি। পূর্বে 
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ঘি যেশর ও শরালন দ্বারা সমরে দেঝারিগণকে নিহত করিষ্াছি- 
লাম, সেই দিব্য শর ও শয়ারন এই স্থানের সমীপবন্থ এক অমৃতময় 
দিব্য সরোবরে নিহিত রহিয়াছে ; তোমরা এ সশর শরাসন আনয়ন 
কর। 

তথ্ুন এ বীরদ্বয় তথাস্ত বলিয়া মহেশ্বরের পারিষদ্গণের সহিত শত 

শত বিশ্ময়অনক দিব্য পদার্থ সমাকুল, অতি পবিত্র, সর্বার্থসাঁধক, সৃর্স্য- 

মণ্ডল সন্গিভ, বৃষভধবজ নির্দিষ্ট সরোবরে গমন করিলেন; এবং দেখি" 

লেন, সেই সরনীর জল মধ্যে ছুইটি ভূজঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে । তন্মধ্যে 
একটি অতি ভয়ঙ্কর এবং দ্বিতীয়টি সহজ শীর্ষ ও অনলসন্নিভ ; উহার 
মুখ হইতে অবিরত অগ্নিশিখ! বিনির্গত হইতেছে । তখন বেদবিশারদ্দ . 

অজ্ুন ও নারায়ণ জলম্পর্শ পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া পরম যত্ব সহক্রে 
বৃষভধবজকে স্মরণ ও অসংখ্য নমস্কার এবং শত রুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ 

করিয়া সেই ভুজঙ্গঘ্বয়কে প্রণাম করত উপাসন1 করিতে লাগিলেন । 
সেই সময় এ নাগদ্বন্ন ভগবান্ রুদ্রের প্রভাবে ভূজঙ্গ রূপ পরিহার 

করিয়া শত্রৰিনাশন শর ও শরাসন রূপ পরিগ্রহ করিল। ভদর্শনে 
মহাত্মা! নারায়ণ ও অর্জুন নিতাস্ত প্রীত হইয়। সেই ধনুর্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক 
আনয়ন করত মহাদেবকে প্রদান করিলেন। সেই সময় পিঙ্গলাক্ষ, 
ধুমলবর্ণ, ভপোনিধান এক মহাবলশালী ব্রহ্মচারী মহাদেবের পার্থ হইতে 
বিনির্গত হইয়। &ঁ শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষিণ জংঘ! প্রসারণ ও 

বামপদ সঙ্কোচ পূর্বক অবস্থান করিক্ঝ! শরের সহিত এ শরাসন আকর্ষণ 

করিতে লাগিলেন। অঠিস্ত্যপরাক্রম অর্জন তাহার শৌবর্বা আকর্ষণ, 
ধ%ধ্ণারণ ও পাদ সংস্থাপন অবলোকন এবং ভবমুখনিঃস্ত মন্ত্র শ্রৰণ 
করিয়া গ্রহণ করিলেন। তখন মহাপ্রতাপবান্ ব্রহ্মচারী সেই সরোবরেই 
এ ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিলেন। স্থৃতিমান, ধনঞ্রয় মহাদেৰকে প্রসন্ন 
জানিয়! মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি পূর্বে অরণ্যানী- 
মধ্যে মহেশ্বরের নিকট যে বরলাত করিয়াছিলাম, সেই বর এবং উহার 
সন্দর্শন সফল হউক। মহেশ্বর ধনঞ্জয়ের মনোগত তাব অবগত হইয়! 
ৃষ্টচিত্তে তাহাকে ঘোরতর পাগুপত অস্ত্র সমর্পণ পূর্বক “প্রতিজ্ঞা হইতে 
উদ্ধার হও” এই বলিয়া। বর প্রদান করিলেন। ুদ্ির্য অঞ্জুন ঈশ্বর, হুইতে 
পুর্বার পাণুপত অস্ত্র লাভ করত রোমাঞ্চিত হইয়া! আপনাকে ক্ৃতকাধ্য 
বোধ করিতে লাগিলেন 1 

অনস্তর মহাত্মা! ধনঞয় ও ৰাজ্দের উভদ্বে নিভাত্ত ওত হইয়। দেবা- 
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দিদেব মহাঙগেবকে অভিবাদন কছিলেন। পয়ে দেবরাল ইন্দ্র ও বিষু 
যেরূপ জন্ভতানুর বধের নিমিত্ত মহাস্থরঘাতী মহেঙ্বরের অন্ুমতিক্রমে প্রীত 
হইয়া! গমন করিরাছিলেন, তজপ তাহারাও তাহার অনমতি লইয়া! হট" 
চিতে শ্বীয় শিবিরে উপনীত হইলেন। 

ঘ্যশীতিতম অধ্যায় । ৮২। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! অনস্তর কুষঃ ও দারুফের কথোপ- 

কখনে সেই রজনী অতিক্রাস্ত হইল। তখন ধর্মরাজ যুধিঠির জাগরিত 
'সইলেন। পাঁণিম্বনিক, মাগধ, মাধুপর্কিক, বৈভালিক ও হৃতগণ স্তবপাঠ, 

নর্তকগণ নৃত্য, নুস্বর গায়কগণ কুক্ষবংশের স্ততিগর্তক মধুর সঙ্গীত এবং 
্বশিক্ষি্ক বাদকগণ যুদঙগ, বর্বর, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, শঙ্গ 
ও হুম্দুভি প্রচ্ছতি বিবিধ বাদাযন্ত্র বাদন করিতে লাগিল। মহার্থ শব্যা- 

 শীয়ী মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই জলদ নির্ধোষ সদৃশ গগণল্পশী মহাশকে 
প্রবোধিত হইয়া গাত্রোখান পূর্বক কর্তব্য কাধ্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত 
শ্ানগৃছহে গমন করিলেন । তখন শ্বেতাশ্বরধারী, স্নাত, তরুণ বয়ন্ক 

আষ্টাধিক শত ন্নাপকগণ পরিপূর্ণ কাঞ্চনকুণ্ত সমুদয় কইয়া! তাহার সমীপে 
উপনীত হইল। রাক। যুধিষ্টির লঘু বর পরিধান করত নৃপাসনে উপবিষ্ট 
হইয়। মন্ত্রপুভ সচন্দন সলিলে ত্নান কারিলেন! শুশিক্ষিত মহাবল ভূত/-" 

শাণ কষায় ভ্রব্যে তাহার গাত্র পরিমাঞ্জিত ও পরিশেষে অধিবাসিত 

স্থগন্ধি জলে ধৌত করিল। তিনি জলশোষণার্থ মন্তডকে রাজহংস সদৃশ 
শুত্র উফীষ বেষ্টন করিলেন। তদনস্তর অঙ্গে মনোহর চন্দন লেপন, 
মাল্য ধারণ এবং বসন পরিধান পূর্ব্বক পূর্ববমুখ হইয়া ক্কতাঞ্জলিপুটে 'অব- 

গান করত সাধুরীতির অন্থসরণক্রমে জপ সমাপন করিয়া! বিনীতভাৰে 

'প্রজ্লিত অনলগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং পবিত্র সমিধ ও মন্ত্রপূৃত আহতি 

স্বার। ছতাশনের অর্চনা করত তথা হইতে বিনির্গত হইর! ভ্বিতীর বক্ষায় 
প্রবিষ্ট হইলেন; সেই স্থানে বেদবেত্া, বেদত্রত, শ্মাত, দীক্ষান্ত নাত, 
সহম্র অনচর সমবেত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও গৌরীগর্তসম্ৃত অষ্ট সহত্র পুত্রকে 
সন্দর্শন করিয়া মধু, স্বত, ফল, পুষ্প ও দুর্বা প্রভৃতি যাঙ্গল্য প্রব্য স্বারা 
তাহাদিগের স্বস্তিবাচন পূর্বক এক এক ব্রাহ্মণকে এক এক স্বর্ণ নি, 

'অলঙ্কৃত এক শর্ত, অশ্ব, বস্ত্র, অতিলধিত দক্গিপা ও মোহনর্পীল সখৎস 
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ভাবর্গশৃঙ্গ রৌপাখুর কপিলা ধেনু প্রদান এবং প্রদক্ষিণ করিতে আর্ত 
ক্রিলেন। তৎপরে শ্বন্তিক, বর্ধমান ও হিরগ্য় নশ্যাবর্ গৃহ, মালা, 

জলকুস্ত, প্রদীপ্ত পাবক, পরিপূর্ণ অক্ষত পাত্র, মাঙ্গলা দ্রব্য, গোচনী, 

অলঙ্কৃত সুলক্ষণ রমণীগণ, দধি, দ্বত, মধু, বারি ও মাঙ্গল্য পক্ষী প্রতৃতি 
অর্চিত দ্রব্য সমুদয় দর্শন ও স্পর্শ করিয়া ৰাহা কক্ষায আগমন করিলেন । 

সে্স্থানে তাহার পরিচার কগণ কাঞ্চনময়, মুকা ও বৈদূর্য্যমণি শুশো- 

ভিত, মনোরম আস্তরণে আস্তীর্ণ, উত্তরচ্ছদ সমবেত যিশ্বকর্ম বিনির্িত, 

সর্বতোভদ্র আসন আনয়ন করিল। মহামতি যুধিষ্ঠির সেই আসনে 

উপবিষ্ট হইলে, তাহার শুক্লবর্ণ মহার্থ ভূষণ সকল সমানীত হইল। তখন 
তিনি মুক্তাভরণে বিভূষিত হইয়া! শকগণের শোঁকবর্ধন করিপেন। তৃত্য- 
গণ স্থুধাংশু সদৃশ পাওুর হেমদও মণ্ডিজ্ঞ চামর গ্রহণ পূর্বক তাহার চতু- 

দিকে বীজন কক্গিতে প্রত্ৃত্ব হইলে, চ্চিনি বিছ্যাপ্বিলসিত জলদমণডলের 
ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার অভিমুখে ভ্তাবকগণ প্তব, বলিগপ 

রন্দন1 ও গন্ধর্বগণ গান করিতে লাগিল। সেই সময় বন্দিগণের অসি 
তুমুল শষ, রথ সমূহের নেমিশব ও হয়গণের খুর শব 'সম্তৃত হইল এবং 

কুজরঘণ্টা নিনাঁদ, শঙ্খধবনি ও মানবগণের পাদ শবে মেদিনী যেন বিক- 
ম্পিত হইয়া! উঠিল। 

কিয়তকাল মধ্যে এ সমস্ত শব তিরোহিভ হইলে, বন্ধথজ্জা ফুণ্ডলধারী 
সন্গদ্ধকবচ তরুণবয়স্থ দ্বারবান্ যুধিষ্ঠির সমীপে গমন পূর্বক জানু হ্বায় 

ধরাতলে অবস্থান ও মস্তক দ্বার! তাহাকে অভিবাদন করত বাস্থদেষের 

আগমনবার্তী নিবেদন করিল। ততকালে পুরুষবর যুধিটির পরম পৃজিত 
হ্ববীকেশের নিমিত্ত উত্তম আসন এবং অর্থ্য আনয়নার্থ অন্গুমতি প্রদান, 
পূর্বক তাহারে প্রবেশিত ও উত্কষ্ট আসনে উপবেশি্ করিয়া! শ্বাগ্, 
দিজ্ঞান1! এবং বিধানানুসারে পুক্গ! করিলেন । 

ভ্র্যশীতিতম অধ্যায় । ৮৩। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! পরে ধর্শরাজ যুধির্টর বাহুদেৰকে 
প্রত্যভিননন পূর্বক কহিলেন, হে মধুহ্দন! তুমি ত শুখে খািমী 
বাপন করিয়াছ? তোমার জ্ঞান সকল ভ প্রসন্ন হইয়াছে? অহাসন্ছি 
কফেশবও ভাহাকে সেইকপ পিঁজাসা করিলেন। জনন দৌববিক 

সি) 108 -1১১৯৮৮৮ 
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যুধিঠিরের নিকট সমাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, ছে 
ধর্মরাজ ! বীরগণ আগমন করিয়াছেন । মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাদিগের 

গমনবার্থী শ্রবণ পূর্বক তাহাদিগকে প্রবেশিত ফরিতে অনুমতি 
প্রদান করিলেন। সেই সময় বিরাট, তীমসেন, ধষ্টদাক়্, সাত্যকি, 

চেঙ্গিরাজ ধৃষ্টকেতু, মহারথ দ্রপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান্, 

কৈকেয়গণ, কুরুকুলসন্ভুত যুযুৎস্থ, পাঞ্চালতনয় উত্তমৌজ1, গবাহ, যুধা- 

মন্ধ্য, দ্রৌপদীর তনয়গণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ যুধিছিরের অনুমতি অনুসারে 
তাহার নিকট আগমন পূর্বক নির্মল আসনে উপবিষ্ট হইলেন) মহাত্মা! 

মহাছ্যতি মহাবল পরাক্রাস্ত কেশৰ ও সাত্যকি একাসনে উপবেশন 
করিলেন। 

অনস্তর ধর্শরাজ যুধিঠির এ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে কমললোচন 
বাস্থদেবকে মধুরবাক্যে কহিলেন, হে জনার্দন। দেবগণ যেন্ধপ ইন্ত্রকে 
আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমরা ভজ্রপ তোমাকে একমাত্র আশ্রয় করিয়। 

গ্রামে জয় ও সনাতন সখ প্রার্থন। করিতেছি । তুমি আমাদিগের রাজ্য 

নাশ, শক্রগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ও বহুবিধ ক্লেশ সমস্তই অবগত আছ। 

হে জগৎপতে ! হে ভক্তবৎসল! হে বাস্থদেব! আমাদিগের সমুদার সুখ 

ও সংগ্রামে গমন তোমাতেই নির্ভর করিতেছে । এক্ষণে আমার এই 

প্রার্থনা যে, আমার চিত্ত যেন তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকে এবং তোমার 

প্রসাদ যেন ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা সফল হয়। হেবান্দেব! আজি তুমি 

তরণী শ্বর্ূপ হইয়া আমাদিগের ছুঃথ ও ক্রোধরূপ মহাসাগর হইতে উদ্ধার 

কর। সাঁরথির যত্বে সংগ্রামে যেরূপ কার্ধা সাধন হয়, শত্রবধোদাত রথী 

কর্তক কখনই সেরূপ কার্য সাধন হয় না; অতএব হে শঙচত্রপদাধর ! 

তুমি এই অতলম্পর্শ কুরুসাগরে নিমগ্র তরধীবিহীন পাওবগণকে উদ্ধার 
কর। তুমি যেরূপ আপদ্ কালে বৃষ্গিগণকে পরিত্রাণ করিয়া! থাক, এক্ষণে 

সেইরূপ আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। হে দেবদেৰেশ! হে সনাতন! 

হে ক্ষেমস্কর। হে বিষ্টো | হেক্তিষেো। ! হে হরে! হে কৃষ্ণ! হে বৈকুঞঠ! 

হে পুরুষোতম ! তোমাকে নমস্কার। নারদ তোমাকে পুরাতন খষি, 

বরদ, শাঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তুমি তাহার বাক্য 
সার্থক কর। | 

যুধিটির সভামধ্যে এই কথা কহিলে, বা্মী বান্ুদ্েষ মেঘগন্তীর শবে 
গ্রত্যুত্র করিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ধজয় যে প্রকার 
ধমুর্ধর, বীর্ধাশীলী, অন্রসম্প্ন, রপৰিখ্যাভ, অমৰাঁ, ও তেজন্বী, দেবলো- 
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€কেও তজ্প কেহ নাই। সেই তক্ুণবয়স্ক বৃযস্বন্ধ লীর্ঘধাহ মহাবীর ধলজয়, 

আপনার অরাতিগণকে বিনাশ করিবেন । আমিও ধনঞ্জয়ের ন্যায় 

হুর্ষ্যোধনের 'সৈনাগণকে সংহার করিকে শ্রবৃত্ত হইৰ । আজি মহাবীর 

অঞ্জুন সেই পাপিষ্ট ক্ষুদ্রাশয় অভিমন্যুহত্ত! জয়দ্রথকে ছুশাণিত শর সমুহ 

স্বারা,ভূতল হইতে অপলারিত করিবেন। গৃঞ, শোন ও প্রচণ্ড গোমায়ু 

গ্রভৃতি নরমাংসাশী হিংশ্র জস্তগণ তাহার মাস ভোজন করিবে । ক্সধিক 

কি বলিব, যদি ইন্ত্র প্রভৃতি দেবগণও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন, তথাপি 
আজি এই সঙ্কুল যুদ্ধে তাঁহাকে জীবন পরিত্যাগ করিক্পা শমন সদনে গমন 

করিতে হইবে। ছে রাজন্! আজি অঞ্জুন অবশ্যই জয়দ্রথকে বিনাশ 
করিয়া আপনার সমীপে আগমন করিবেন । আপনি বিশোক, বির ও 

ঘীশ্ব্ধ্যশালী হউন। 

৪0৮ 

চত্রশীতিতম অধ্যায় । ৮৪। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাভন্! তাহাদিগের এইরূপ কথোপকথন সময়ে 

মছাবীর ধনগ্জয় যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য স্থৃজ্দ্গণকে সন্দর্শন করিবার নিমিভ 
তাহাদিগের অভিমুখে উপনীত হুইয়] যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন পূর্ধক তাহার 

সম্মথে দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই সময় যুধিষ্ঠির প্রীতিপ্রফুল্লচিতে আসন 
হইতে সমুখিত হইয়া বাহ দ্বার] তাহাকে আলিঙ্গন ও মস্তকাস্রাণ পুর্ববক 

আশীর্বাদ প্রয়োগ করত সহাস্যবদনে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়। তোমার 

যেরূপ কান্তি এবং বাসুদেব আমাদের প্রতি নেরূপ প্রসন্ন, ইহাতে স্পষ্টই 

বোধ হইতেছে যে, তুমি সংগ্রামে নিশ্চয়ই কয় লাভ কবিবে। তখন অঙ্জুন 
কহিলেন, রাজন! আপা'ন কল্যাণ লাউকরু* ১ ছি সাহদেবের শ্রভাবে 

তি আশ্চর্যা বিষয় সন্দর্শন করিধাছি। মহাণাব প প্র এইকথা বলিয়। 

সুহৃদগণকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত স্বপ্রতৃত শিন সমাগমের বিষয় 

আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন । সেইবৃতাস্ত শ্বুবণে তাহারা বিষ্রয়াপন্ন 

হইয়া মন্তক দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করত ধনঞ্জয়কে 

সাধুবাদ গ্রদাঁন করিতে লাগিলেন। 

'্বনস্তর যুধিষ্টর সমস্ত স্হৃদ্গণক্ষে যুদ্ধার্থ গন করিতে অনুমতি আদান 
করিলে, তাহার! তাহার আদেশানুসারে অতি সন্বরে সুসংরন্ধ .ও 

প্রহ্দচিত্ হইয়। সংগ্রামার্থ বিনির্গভ হইলেদ। যহঃবীর সাত্যকি 



২৭৪ ঈহাঁভাঁরত । 

বাহদেব ও ধনঞয় ধর্শরাঁজকে অভিবাদন করিয়া প্রীতমনে তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন। ছুরাধর্ষ সাত্যকি ও কেশব এক রথে আরোহণ করত 
অঞ্ঞুননিবেশনে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে বাসদের সারখির ন্যায় 
অজ্জুনের কপিধবজ রথ সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। মেঘগস্ভীর নির্ধোষ । রা 

তণ্তকাঞ্চন স্লিভ সেই উৎকৃষ্ট রখ সুসজ্জিত হইয়া তরুণাদিত্যের ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল । তদনস্তর অর্জুনের আতিক কার্ধ্য সমাপ্ত হইলে, 
মহাত্মা বাসুদেব তাহার সন্গিধানে উপনীত হইয়। কহিলেন, অজ্ছুন! রথ - 

সঙ্জীভৃত হইয়াছে । তখন মহাবলশালী অঞ্জন কিরীট, স্ুৃবর্ণবন্ম ও 
ধন্থর্বাণ গ্রহণ পূর্বক রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন । | 

তপঃপরায়ণ, বিদ্যাসম্পন্ন, বঙ্কোবুদ্ধ, ক্রিয়াশালী জিতেন্দ্রিয়গণ জয়বাদ 

পূর্বক তাহাকে আশীর্বাদ করিতে আরম্ত করিলেন। রথখিশ্রেষ্ঠ অঙ্জুন 
সেই জৈত্রে ও সাংগ্রামিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হেমময় রথে আরোহণ করিয়া . 

মেরুশূঙ্গস্থ পিৰাকরের ন্যায় অপূর্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অঙ্থিনীকুমার- ; 
স্বপন যেরূপ ন্বর্ধাতির যজ্তে আগমন কালে ইজ্রের সহিত রথারোহণ করিয়া 

ছিলেন, তন্জপ যুযুখান ও বাসুদেব ধনঞয়ের সহিত রথারোহণ করিলেন। 

বৃজাস্থর নিধনার্থ গমন সময়ে মাতলি যে ব্ূপ দেবরাজের অস্বরশ্রি ধারণ 

করিয়াছিলেন, তন্জরপ সারথিশ্রে্ঠ কৃষ্ণ মহাত্মা অর্জুনের অশ্বরশ্শি ধারণ 
করিলেন। নিশাকর যেরূপ তমোবিনাশার্থ বুধ ও শুক্রের সহিত গমন 

করেন এবং দেবরাজ বেরূপ ত'রকাময় সমরে বরুণ ও হুর্য্যের সহিত গমন্ 

করিয়াছিলেন তদ্রুপ অরিকুলকুতাস্ত অর্জ্ূশ জয়দ্রথ বধের নিমিত্ত সাত্যকি 

ও বাস্থদেবের সহিত রথারোহণ পুর্বক গমন করিতে লাগিলেন। বাদাকর 

বাদিত্র ধ্বনি এবং হত ও মাগধগণ মাঙ্গল্য স্ততি পাঠ করিতে আরম্ত 

করিল । জয়াশীর্্বাদ পুপ্যাহ ধবনি এবং স্থত ও মাগধদিগের স্ততিনিঃগ্গন 

বাদ্যশব্ধের সহিত মিলিত হইয়! বীরগণের প্রীতি বর্ধন করিতে লাগিল। 

তখন পুণ্যগন্ধি শুভ সমীরণ পাওবদিগকে প্রীত ও তীয় শক্রগণকে 

শোধিত করিয়। অজ্ুনের অনুকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং নানাৰিধ 
জয়সচক নিমিত্ত প্রাহভূতি হইল । 

অঙ্ছুন জয়লাডের লক্ষণ সকল সন্দর্শন করিয়। দক্ষিণ পার্খবর্তা মহা" 
ধন্থ্ধর সাতাকিকে, কহিলেন, হে যুযুধান! অদ্য যেকপ নিমিত্ত, সকল - 

সা স্শ্ি « 

আয়া ও 

নিয়া, লি 

পল "শালি 

দা পা 

সন্দর্পন করিতেছি, তাছাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমার নিশ্চয়ই 
জয় লাত হইবে; অতএৰ জরগ্রথ আমার বীর্ধ্য প্রভাবে শমনত্বরূনে 

গমনার্থ যে স্থানে স্সবস্থিভি করিভেছে, আমি সেই স্থানে গমন কক্ষিব। 



ছোপ পর্ব। ১৭৫. 

কিন্ত জয়প্রথকে সংহার করা যেরূপ আমার অবশ্য কর্তবা, ধ্শরাজকে 

রক্ষা করাও আমার সেইক্ধপ আবশ্যক; অতএক অদ্য তোমাকে ধর্শ- 

রাজের রক্ষার্থ নিষুক্ত করিলাম। আমি যে রূপ তাহাকে রক্ষা করি, 
তুমিও সেই রূপ রক্ষা! করিবে, সন্দেহ নাই। সংগ্রামে তোমাকে পরাজর 
করিতে পারে, এরূপ লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি যুদ্ধে বাস্থদেব সদৃশ ₹ 

দেবরাজ ইন্ত্রও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। তুমি অখব! 

মহারথ প্রহ্ায় ধর্শরাজের রক্ষার ভার গ্রহণ করিলে, আমি নিশ্চিস্ত হইয়া 

জয়দ্রখকে বিনাশ করিতে পারি। আমার নিমিত্ত তোমাব কিছুষাঞজ 

চিস্তা নাই; আমি যে স্থানে বাসদেদের সভিত মিলিত উফ অবস্থান 

করি, সে স্থানে কোন প্রকার ৰিপদ্ উপস্থিত হয় না], ততএব তুর্ম আমার 

নিমিত্ত কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া সাধা'সুসারে মহারাজকে যক্ষা 

করিবে; শত্রহস্তা সাত্যকি অর্জুন বাক্যে স্বীকৃত হইয়া নত্বর যুধিষ্ঠির 
নমপে গমন করিলেন। 

প্রতিজ্ঞা পর্ব সম্পূর্ণ । 

আসপপ্প ধর উবু ্্ল 

জয়দ্রথবধ পর্ধাধ্যায়। 

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় । ৮৫। 

ধরা কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাগুবগণ অভিমন্থা শোকে কাতর হইয়া 

পর দিন কি করিয়াছিলেন? অস্মপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণুবগণের 

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন? কৌরবগণ শক্রহস্ত! ধনঞ্জয়ের অভুত কার্ধা 
সকল অবগত হুইয়াও কি প্রকারে তাদবশ গহিত কার্যের অনুষ্ঠান পুর্ব ক 
নির্ভয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন ? গুত্রশোকার্ত কৃতৎস্ত সূশ কপিধ্বজ 
সব্যসাচী রোবতরে শরাসন বিকম্পিত করত যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলে, 

আমাদের পক্ষীয় বীরগণ কি রূপে তাহারে দর্শন করিলেন ও দর্শন করি- 

তাই ঘা কি করিলেন? এবং রণস্থপে হুর্য্যোধনেরই ব! কি অবস্থ! ঘটি- 

রাছে ? হে সঞ্জয়! এই সমস্ত বৃতাস্ত আমার নিকট ক্বীর্ভন কর।. 
অন্য আর আননাধ্বনি আমণর শ্রবণগোচর হইতেছে না। জরদ্রথের 

তবনে যে সমস্ত শ্রভিষধুর ধ্বনি. হইত, অদ্য তাহ1 তিরোহিত হইক্সাছে। 
অদ]) আমার পুভ্রগণের শিবির হইতে শত ও মাগধগণের স্ততিপাঠ এবং 
নূর্ভবগণের শব্দ শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইখেছেন।। ফ্ৌরিবগণের ঘে 
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হ্বীরনাদে আধার শ্রবণ বিবর নিরত নিনাদিত হইত, আজি তাহার 
দীনভাবাপক্ক হওয়াতে সেই শব শ্রুতিগোচর হইতেছে না! আমি পূর্থে 

সত্যধৃতি সোমদত্বের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুবধ্বনি শ্রবণ করি- 
তাম; কিন্তু অদ্য তাহ! শ্রবণগোচর হইতেছে ন। হে সঞ্জয়! আমার 

এই সমস্তই পরিদেবনের কারণ? হায়! আমি কি পুণ্যহীন' অদ্য পুত্র- 
গণের নিবেশন উতৎসাহশূন্য ও আর্তন্বরে নিনাদিত অবলোকন করিতেছি । 

বিবিংশতি, দুক্ঘখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অন্যান্য পুত্রগণের তাদৃশ বীরনাদ 

আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া! 

যাহার উপাসনী করেন, যে মহাধনুদ্ধর আমার তনয়গণের প্রধান অবলম্বন, 

বিনি বিতও1, আলাপ, নংলাপঃ ও বহুবিধ মনোহর গীত বাদ্য দ্বাপ্ন। দিবা 

রাত্র কাল যাপন করিতেন এবং কৌরব, পাণডব ও সাত্বতগণ সর্বদ ধাহার 

উপাসনা করিত, অদ্য সেই অশ্বথামার নিবেশনে পূর্বের ন্যায় শব হই- 
ত্েছে না। যে সমুদায় গায়ক ও নর্তৃক মহাধনুর্ধর অশ্খখামাকে সতত 

উপাসন। করিত, আজি তাহাদের শব্ধ শ্রবণ করিতেছি না। বিন্দ ও 

অনুবিম্বের শিবিরে সায়ংকালে যে মহাশবব হইত এবং কৈকয়গণের নিবে- 
শনে আনন্দিত সৈন্য সেনাগণ নৃত্যকালে যে মহান্ তাল ও গীত ধ্বনি 

করিত, আলি তাহ! তিরোহিত হইয়াছে । যে সমস্ত ষাঁজক যজ্ঞ করিতে 
করিতে শ্রুতনিধি ভূরিশ্রবার উপাসনা! করিতেন, অদ্য তাহাদিগের শব 

কর্ণকৃহন্নে প্রবিষ্ট হইতেছে না। পূর্ববে আচার্ধ ফ্রোণের গৃহে যে নিরস্তর 
(ঘীবর্বাধবনি, বেদধ্বনি এবং তোমর, অসি ও রখধ্বনি হইত, অদ্য তাহ! 
আত হইতেছে ন। অদ্য নানাদেশীয় গীত ও বাদিত্র ধ্বনিও তিরোহিত 
হইয়াছে। 

হে সঞ্জয়! মহাত্মা বাসদের ষৎকালে সমুদায় লোকের প্রতি অন্ুকম্পা 

প্রদর্শনার্থ সন্ধি স্থাপন করিবার মানসে ৰিরাট নগর হইতে আগমন 

করিয়াছিলেন, ততৎকালে আমি নূর্খ ছুর্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, ছে 

হে্যাধন! এই সমর কেশবের সাহায্যে পাগবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন 
কর। আমার মতে সন্ধি সংস্থাপন করিবার এই ষথার্থ সময; অতএব 
আমার বাকা জজ্যন করিও না। মহাত্মা বাতুদেব তোষার হিতিসাধ- 
নার্থই সন্ধি গ্রার্থন। করিতেছেন । যদি তুমি ভাঙ্থাকে প্রত্যাখ্যান'কর, 
তাঁছ! হইলে ভূষি সংগ্রামে কখনই জয়লাত করিতে পীরিবে না$ ছে 
সঞ্জর! এইরূপে আবি বারশ্বার সন্ধিস্থাপন করিবার নিষিত হব্যোধনকে 
অন্ধ কর্ন । 'কিস্ত. এ কুলাঙ্গার কালপরিপাঁক ৰশতঃ আমার 



ভরা পর্ব ১৭ 

বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করত কর্ণ ও ছঃশীসনের সভাখলত্বী হইয়া বাস" 

দ্বেবকে প্রত্যাখ্যান করিল। দেখ, আমার কিন্বা মহাত্মা বিদুরঃ জযস্রথ, 

ভীন্, শল্য, তৃরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, শঙ্বখামা, কূপ ও দ্রোশখের আমাদেস্ 

কাহারও দৃযতক্রীড়ায় সম্মতি ছিল ন1। তখন যদি আমার পুব্র আম!” 

দ্বিগের৮মতাবলম্বী হইন্ত, তাহা! হইলে জ্ঞাতি ও মিত্রগণের সহিত টির" 
জীবী হুইয়! নিরাপদে পরম স্থখে কালধাপন করিত । 

আমি আরও তাহাকে কহিক্কাছিলাম বে, পাগুবগণ সিদ্ধ হ্বভাব, থিষ্ট” 

ভাষী, প্রিয়ন্বদ, কুলীন, মানা ও প্রাজ্ঞ; তাহারা নিশ্চয়ই সুখ লাঁড 
করিবে । ধাহার ধর্পের প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাহার ইহলোকে সর্বকালে 
সমস্ত স্ুখসন্তোগ এবং পরকালে মঙ্গল ও প্রসন্নতা লাভ হয়। সামর্ঘ্যশালী 

পাঁগুবগণ পৃথিবীর অর্ধাংশ ভোগ করিবার উপযুক্ত; এই কুরুকুলোপ-” 
ভুক্ত সসাগরা পৃথিৰীতে তোমাদের ন্যায় ভাহাদেরও অধিকার আছে। 

আর তাহার রাজ্য লাভ করিয়ণ ধর্দ পরিত্যাগ পূর্ধক কখনই তোম!- 

দিগকে পরাজয় করিৰে না, ধ্দাছগত হইয়াই অবস্থান করিবে । আমার 
জাতিগণ, শল্য, সোমদত্ত, মহাত্মা ভীম্ম, ভ্রোণ, বিকর্ণ, বাহিলক, কূপ ও 
অন্যান্য মহায্ত্ী ভরতবংশীক্র বীরগণ তোমার নিমিত্ত পাওবগণকে হে 

সমস্ত হিতকর কথ! কহিবেন, তাহার] নিশ্চয়ই তাহা! শ্রবণ করিয়া তদ- 

সুযায়ী কার্ষ্ের অনুষ্ঠান করিবে । কেহই ভোমার বিপক্ষভাচরণে পাগষ 

গণকে অনুরোধ করিবে না, যদিও করে, তাহাও কোন কার্যকারঞ্চ 

ভউবে না; কারণ, বান্ুদেব কখনই ধর্দ্দ পরিল্্যাগ করেন না। পাগুব- 

গণ তাহার একাম্ধ আঅন্থগত, এবং আমি ধন্দ্রাযক্বা পাগুৰগণকে ধরন্দদাসুগক 

বাক্য কহিলে, তাহারা কদা: তাহার অন্য! কারৰে না। 

হে সগ্তয়। আমিবিলাঁপ করিতে করিতে বারম্বার চুর্য্যোধনকে এই- 

রূপ কহিয়াছিললাম ) কিন্ত সে মুঢ় কালপ্রেরিত*হইয়1! তাক শ্রবণ করিল 
নাঃ অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমাদের আর ফোন 
রূপেই পরিত্রাণ নাই । দেখ, যে সংগ্রথনে মহাবীর ভীমসেন, অঙ্ছুন, 

ঘৃষ্চিবীর সাত্যকি, পাঞ্চালপতি উত্তমৌন্দ, ছর্প্ম যুধামন্থা, ছৃদধর্ঘ বৃষ্টছাক়, 
অপরাজিত শিখণ্ডী, ফোমক পুত্র ক্ষত্রধন্মী, কেকয়দেশীয় রাজগণ, চৈদ্বা, 
চেকিতান, কাশ্যতনয় বিতৃ, বিরাট, মহারথ জ্রপ্দ এএবং পুরত্যত্রেঠ নকুল 
ও সহদেব যোঞ্জা এবং বামদের মন্ত্রী, সে সমরে কোন্ জীবিতার্থী বাকি 
অন্িযৃখীন হইতে সাহসী হয়? ফলত: ুর্ধ্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও ছংশা- 

নন কন্ীত অন্মংপন্ষীয় জার কোন কীরই সংগ্রাঙ্গে শক্রগণ »লিপূর্তি স্পা 



১৭৮ নহাভারত। 

শি শরসমূহ স্থা করিস মমর্থ হয় না। হে সঞ্জয়! ভগঘান্ মধুহ্দ- 
বাহাদের অশ্বরশ্মি ধারণ করেন, কবচধারী ধনঞ্যয় বাহাদের যোদ্ধা, কদ 
তাছানিগের পরাভবের সম্ভাবন! নাই। তোমায় সুখে ভীগ্ম ও দ্রোণে, 
নিধন বার্তা শ্রবণ করিয়া বোধ করিতেছি বে, এক্ষণে আমার তনয়গণ 

'বহদশাঁ মহামতি বিহুরের পূর্বোক্ত ৰাক্য সফল হইতেছে দেখিয়া এব. 
মুঢ় ছূর্ধে] ধন আমার সেই বিলাপ স্মরণ করত সাতিশয় অনুতাপ করি 
তেছে। শৈল ও ধনঞ্জয়ের শরে সৈন্গণকে অভিতৃত ও কবখ সমুদা; 
ৰীরশুন্য নিরীক্ষণ করিয়া আমার পুত্রগণ নিশ্চয়ই বিষাদসাগরে নিম 

হুইতেছে। যেক্ধপ হিযাপগমে মায়ত সহায় হতাশন শুষতৃণ সমুদ্ায় দু 
করে, সেইরূপ ধনঞ্জয় আমার সৈনাযগণকে বিনষ্ট করিতেছে । 

হে সঞ্জয়! অজ্ুনপুত্র অভিমন্ত্য সমরে বিনষ্ট হইলে, তোমাদিগের 
চিত্ত কিরূপ হুইয়াছিল? আমাদের পক্ষে এমন কেহই নাই যে, মহাবীর 

অঙ্ছনের অগকার করিয়! তাহার ক্রোধবেগ সহা করিতে সমর্থ হয়। 
সায়! লোভপরবশ, ক্রোধবিক্কতাত্বা, রাজ্যাভিলাষী ছুর্মতি ছূর্যোধনের 

স্নাতি প্রধুক্তই আমার পুত্রগণ এই বিপদে নিপতিত হইয়াছে । যাহা 
ছুউক, এক্ষণে অভিমন্যু বিনাশানস্তর ছুর্য্যোধন, ছঃশাসন, সৌবল ও কণ 

ই্ছারা এই বিষম বিপদ্কালে কিরূপ কর্তব্য অবধারণ করিল এবং ছুর্মাতি 
সুর্য্যোধন তখন ম্ুনীতি অথবা হর্নীতির অন্ুবপ্তা হইল; সেই সমস্ত 
আহ্যোপান্ত কীর্তন করিয়! আমার উৎকণ্ঠ| দূরীভূত কর। 

ষড়শীতিতম অধ্যায় । ৮৬। 

লগ্জযব ফহিল হে রাজন! আমি যুদ্ধসন্বস্বীয় সমুদয় বিষয়ই দর্শন 
সারিয়াছি এবং এক্ষণে সেই সমস্ত কীর্তন করিতেছি, আপনি স্থিরচিত্তে 
শ্রধণ করন ;--আপনার ছর্নাতি নিবন্ধনই এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হই- 

বাছে। অহারাজ ! যেকপ বিগতসলিল প্রদেশে সেতু বন্ধন কোন 

কলোপধারক হয় না, এক্ষণে আপনার অন্ভাপও সেইরূপ নিতাস্ত (বিফল 

হইতেছে 3 অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। ক্কৃতাস্তের অন্ভূত 

নিয় অভিষ্ম করা৷ সাতিশয় হুঃসাধ্য। হে ভরতশ্রেষ্ ! আপনি যদি 

পর্বে বুস্তীপুজ বৃধিষটির ও স্বীয় পুত্রগণকে দ্যুতত হইতে - নিবৃত্ত করিতেন, 
হু ্বকাল উপস্থিত হুইল, বদি জুদ্ধ কুরু ও পাওবছিগকে সাত্বমা করিজ 



ভব পর্য্য। ১৪ 

যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতেন, বদি পুর্বে কৌরবগণকে অবাধা হুয়াত্মা 

হূর্্যোধনের বিন্ধশে অনুমতি করিতেন, কিনব! এ ছ্রাত্াকে বর্দি সৎপথে 

সংস্থাপন করিয়া পিতার উচিত কার্য করত ধর্দ্ানুযায়ী কর্প করিতেন, 
তাহা হইলে আপনাকে কখনই নিদারুণ ব্যসনে নিমপ্ব হইতে হছইভ ন 
এরং পাণুব, পাঞ্চাল, বৃষ ও অন্যান্য ভূপতিগণও আপনার বুদ্ধিব্যতিচার 

অবগত হইতে পারিতেন ন1। মহারাজ ! আপনি ইহলোকে বিজ্ঞতম 
বলির প্রসিদ্ধ আছেন, তবে কি নিমিত্ব সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করিফ! 

হূর্যো৷োধন, কর্ণ ও শকুনির মতাবলম্বী হইলেন? অতএব স্পষ্টই প্রন্তীয়- 
মান হইতেছে যে, আপনি একাতস্ত বিষক়্াসক্ত ; এক্ষণে আপনায় এই 
বিলাপ বাকা বিষমিশ্রিত মধু বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। পূর্বে 
মহাত্মা মধুহদন আপনাকে যুধিঠির, ভীম্ম ও ড্রোণ অপেক্ষাও সমধিক 

সম্মান করিতেন | কিন্তু যদবধি আপনাকে অধার্থিক বলিয়া অবগত 

হইয়াছেন, তদবধি আর ভাদৃশ সম্মান করেন না। হে রাজন! আপ- 

নার কুসস্তানগণ পাগবগণের প্রতি ষৎপরোনান্তি কটুবাক্য প্রয়োগ 

করিলেও তৎকালে আপনি পুত্রগণের রাজা কামনায় অনায়াসে মেই 
সমস্ত উপেক্ষ। করিক্বাছিলেন। এক্ষণে আপনাকে তাহার প্রতিফল 

ভোগ করিতে হইবে। তখন আপনি পাঁওবগণকে প্রবঞ্চনা করিয়] 
পিভৃপৈতামহোপতূক্ত রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে পাণুবগণ 

কর্তৃক নির্জিত সমস্ত পৃথিবীমণ্ল উপভোগ করুন। পূর্বে রাজ! পাওু 
কৌরবগণেন বিপক্ষাপহত রাজ্য ও যশ প্রত্যুত্ধার করিয়াছিলেন। তৎ- 
পরে তাহার পুত্রগণ তাহ] অপেক্ষা অধিক যশোলাভ করত রাজ্য করেন) 

কিন্ত এক্ষণে আপনি রাজ্য লোভপ্রযুক্ত তাহাদিগকে পৈতৃক রাজাচ্যুত 

করিয়া তাহাদিগের যশ বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাহাহউক, এক্ষণে যুদ্ধ 
সময়ে পুত্রগণকে তিরস্কার ও তাহাদের দোষ-কীর্তন-ক্করা আপনার বিথেয় 

নহে। কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রমশালী 'বীরগর্থঝ্ছবিতাশা রিষর্জন 
পূর্ব অগাধ পাগুবসৈন্য সমুক্রে অবগাহন পূর্রান্ষ যু করিতেছেন । হে 
রাজন! বানুদেব, ধনঞ্জয়, সাতাকি ও ভীমসেন যে সমস্ত সৈন্যকে 

যক্ষা করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, কৌরবগণ ব্যতীত অন্য কোন, ব্যক্তি 
তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে সাহসী হুইতে* পারে? ধনঞ্রবাহা- 
দিগের যোদ্ধা, বাত্র্দেৰ বাহাদিগের মন্ত্রী এবং ভীমসেন ও লাতাকি 
খাহাদিগের রক্ষক; কৌরবগণ অথব| তাহাদিগের বশবর্তঁ বীরগণ ভিন্ন. 
আর কোল ধহুর্ধারী র্াক্তি সেই পা্ৰগণের পরাক্ষম সহ্য করিতে, 
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লমর্থ হয়? ফলতঃ ক্ষত্রধন্পরাঁয়ণ বীরগণ যাহা করিতে পারে, কৌরৰ- 
পঙ্ষীয় মহারথগণ প্রাণপণে ভাহাই করিতেছে, কোনক্রমে ত্রুটি করি- 

তেছে না। যাহ! হউক, এক্ষণে পাগুবগণের সহিত কৌরৰগণের যেক্ুপ 

অভি ভীষণ বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহ! কীর্ভন করিতেছি শ্রবণ করুন! 

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়। ৮৭ । 

পঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! সেই সর্বরী অতিবাহিত হইলে, শস্ত্র- 

থাক্সিগণের অগ্রগণ্য মহাবীর ড্োণাচার্ধ্য স্বীয় সৈন্য সকল লইয়। ধ্যহ 

নির্মাণ করিতে লাগিলেন। ততৎকালে মহাবল পরাক্রাস্ত ক্রোধপুর্ণ 

সৈন্যদিগের ন।নাবিধ কোলাহল ক্রতিগোচর হইতে লার্গিল। তাহ!- 

দিগের মধ্যে অনেকে শরাপন বিস্ষীরণ এবং কেহ কেহ জ্যা পরিমার্জন 

ও নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক অঙ্ছুন কোথায় বলয়! চীত্কার করিতে 
লাগিল; কেহ কেহ স্ুনির্দ্িত গগণসন্নিভ উৎকুষ্ট মুষ্িসম্পন্ন সুশাণিত 

আসি কোষ হইতে নিষগ্কাশিত করিয়। নিক্ষেপ করিতে আরম্ত করিল; 

সহম্র সুত্র বীর সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত অসিমার্গে ও শরাসনমার্গে বিচ- 

রণ করত শিক্ষানৈপুণা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল) কেহ কেহ চন্দনদিঞ্ধ 

কাঞ্চন ও হীরকে সুশোভিত ঘণ্টাযুক্ত গদ1 উত্তোলন করিয়৷ ধনগ্য়কে 

আহ্বান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলমদে মত্ত হইয়া! উচ্ছি ত ইন্দ্রধবজ 

সমৃশ পরিঘ দ্বার! গগনমার্গ সমাচ্ছন্ন করিল এবং অনেকে যুদ্ধ করিবার 
আঅভিলাষে বিচিত্র মাল্যে পরিমণ্ডিত হইয়! বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্বক 

অর্জুন কোথার, মানী বুকোদর কোথায়, বাস্থদেব কোথায় এবং তাহা- 

ঘ্নের নুন্দ্গণই বা কোথায় এই বলিয়া! মহ! আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। 

সেই সময় মহাবীর আচার্য্য শঙ্খধ্বনি ও স্বয়ং ভ্ররতবেগে অশ্ব সঞ্চালন 

পূর্বক বিচরণ করত বৃহ নির্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সৈন্যগণ 

হথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে, সমরোতসাহী ভ্রোণ জয়দ্রথকে কহিলেন, 
হে সিদ্ধুরাভ ! তুমি সৌমদত্ি, যহ!বীর কর্ণ, অশ্বখামা, শলা, বুষসেন, 
স্কপ, এক লক্ষ অশ্ব, হয় অধুত রথ, চতুর্দশ সহশ্র মত্ত মাতঙ্গ ও এক- 

বিংশতি, সহ বর্্মধারী পদ্দাতি লইন্বা! আমায় হস্ত ক্রোশ. জন্তরে অবস্থান 
কৃষ্স। কখায় পঃঙৰগণে কখা ছুরে থাকুক, ইঞ্জাদি দেবগণঙ্ ঘোসাকে 
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আক্রমণ করিতে পারিবেন না; অতএব ভূমি আঙ্বাসিস্ভ হখ। সিস্কুপতি 
ছরপ্রথ আচার্যবাক্যে আশ্বীসিত হইয়] গাঙ্ধারদেশীয় মহারথ ও বর্ণধায়ী 
পাশহ্ত্ত অশ্বারোহিগণ সমভিব্যাহারে আচাধ্যনির্দিষ্ট শ্বানে গমন কক, 

লেন। চামরালঙ্কৃত কাঞ্চনপরিশোভিভ সিন্ধুদেশীয় তিন লঙ্ত্র প্রস্থ গ 

অন্যব্ধি সপ্ত সহশ্র অশ্ব তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে আরম 

করিল। 

হে রাজন! তখন আপনার পুত্র ত্রন্ধর্ষণ বন্দধারী ভীষণাকাদ 

আরোহছিসমারূট সাগ্ধি সহত মত মাতক্ষ লইয়া! সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত 

সমন্ত সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন । আপনা ক্তনগ 

হঃশাসন ও বিকর্ণ পিন্ুরাজের অর্থ লিক হিখিত আশবাজী উসন্যপন্কে 

সধ্য রহিলেন। তখন মহাবীর এ চার্ষ ২১০৬৯ পাক্রা অসংখ্য 

নরপতি এবং বহুস্ংখ্য রথ, অশ্ব, গঞ্জ ও প্দাত্ডি গাব এ বঙ্ সির্ধাথ 

করিলেন। সেই ব্যহের পূর্ববাদ্ধ শকটাকার ও পম্চাদ্ধ চত্রংকার | ভন্থার 

দীর্ঘ চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশ ও পশ্চার্দের বিশ্তত্ি দশ ক্রোশ। মহাবীর 
ভ্রোণাচাধ্য সেই ব্যহের পশ্চার্স্থিত পল্লারুতি ব্যহমধ্যে সুচী নামে ছর্ডেদ 
গুড় এক ব্যুহ রচনা করিলেন । মহাবীর ধনুর্ধর কৃতবর্্মা শুচীমুখে অৰ- 

শান করিতে লাগিলেন । তাহার পশ্চাভাগে কাঙ্বোজ ও জঙসন্ধ এবং 
তৎপশ্চাতে মহারাজ ছুর্যোধন ও কর্ণ অবস্থিত হুইলেন। যুদ্ধবিশাক্সদ 
শত সহ্ত্র বীরপুরুষ শকটের অগ্রভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন । সিরাজ 

অয়দ্রথ অসংখা সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহাদের সকলের পশ্চাতে এ 

সুচী নামক গুঢ় ব্যছের পার্খে অবস্থান করিলেন। মহাবীর ভ্রোণ শ্বেত- 
বন্ম ও উৎকৃষ্ট উদ্কীষ ধারণ করত শরাসন বিক্ষারণ পৃর্ধ্বক ক্রুদ্ধ কৃতান্ডের 
ন্যায় শকটের মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা ভোজ আচারের 

পশ্চাৎ মমবশ্থিত হইলেন । মহাঁবাহু দ্রোণ স্বয়ং তাহারে রক্ষা করিক্ষে 

লাগিলেন। কৌরবগণ দ্রোণের লোহিতাশ্বসংবোজিত রখ এবং বেদী 

ও কষ্ণাজিনসম্পরন ধ্বজ সদার্শন করিয়া! যৎপরোনান্তি আহ্লাদিত হই” 

লেন। নিদ্ধ ও চারণগণ ক্ষুন্ধার্ণব সদৃশ দ্রোণবিনির্ম্িত সেই অন্ভুত বহু 
নিরীক্ষণ করিয়! সাতিশয় বিশ্ময়াপনন হইলেন। সমস্ত ভূতগণের বোধ 
হইল যে, এ ব্যহ, শৈল, সাগর ও অরণ্য সমাকুল বহুবিধ জনপাপূর্ণ এই 
ধরণীকে গ্রাস করিতে পারে। সেই অপংখ্য রী, পদাতি, অশ্ব, ওনাগে 

লমাকীপ' তয়ঙ্কর শক্তগণের হায়ভেদী অভুত শুট বাহ নিরীক্ষণ- কটি 
বহারাজ হুর্ধেযাধনের আনন্দের আর পরিসীঙগা তবহিক ন1। 
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অফ্টাশীতিতম অধ্যায় ।৮৮। 
হেরাজন্! সৈন্যগণ এই রূপে যথাস্থানে সঙ্গিবেশিত হইলে, সমর- 

ক্ষেত্রে ভেরী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। 
সৈনাগণের গভীর গর্জন, ৰাদিত্রের নিঃম্বন ও শঙ্গের ভীষণ রবে রণ- 

স্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভরতবংশীয়ব বীরগণ ক্রমে ক্রমে সমরক্ষেত্র 
সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! সবাসাচী অর্জন সেই 
ভীষণ সংগ্রামে লক্ষিত হইলেন। তাহার সম্মুথে বহুসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ বায়স 

জীড়া করিতে লাগিল এবং আমাদিগের সৈন্যগণের দক্ষিণ পার্থে অম- 

জল দর্শন শিবা ও ভয়ঙ্কর দর্শন অন্যান্য পশুগণ অতি ভীষণ রবে চীৎ- 

কার করিতে আরম্ভ করিল। সেই তয়ঙ্কর সময়ে সহত্র সহম্র, নির্ধাত 

ধ্বনিও সসুখিত হইতে লাগিল। সসাগরা মেন্দিনী বিকম্পিত হইয়া 
উঠিল। সনির্থাত কক্ষ সমীরণ প্রবলবেগে কর্কর সকল সঞ্চালন পূর্বক 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

সেই সমর নকুলতনর স্থবিজ্ত শতানীক ও ধৃষ্টহ্যয় পাঁগুবসৈন্যের ব্যুহ 

নির্খাদ করিতে আরম্ত করিলেন । হে রাঁজন্! তৎকালে আপনার 
তনয় ছ্খর্ধণ সহ রথ, শত কুঞ্জর, তিন সহম্র তুরঙ্গম ও দশ সহস্র পদাতি 

খায় সার্ঘ সহত্র ধন্থ পরিমিত তৃমি সমাচ্ছন্ন করিয়া সৈন্যগণের অগ্র- 
ভাগে অবস্থান পৃর্র্বক গর্বিত বাক্যে কহিলেন, হে বীরগণ! বেলাতৃমি 

যের়প সাগরবেগ নিবারণ করে, তজ্রপ আজি আমি গাণীৰধারী রণ- 

ছশ্খদ প্রতাঁপশালী অর্জুনকে নিবারণ করিব। অদ্য তোমরা সমরে 
অমর্ধপরার়ণ অর্জুনকে প্রস্তরসংলগ্র শৈল শৃঙ্গের ন্যায় নিরীক্ষণ করিবে । 

ছে সংগ্রামাভিলাষী বীরগণ! তোমাদের কাহারও সংগ্রাম করিবার 

প্রয়োজন নাই। আনি একাকী পাওবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ 
করিয়] শ্বীল্ন যশ ও মান বর্ঘন করিব। ধনুধণরী হুম্বর্ষণ এই কথা ৰলিয় 
ধঙ্ছ্ধরগণে পরিবৃত হইয়া! অবস্থান করিতে লাগিলেন । সেই সময় বিচিত্র 
কৰচ, শুরু মালা, গুরু বসন, কাঞ্চনময় ক্ষিরীট, উত্তম অঙ্গদ ও মনোহর 
কুগুলে পরিশৌভিত, উত্তম রথারঢ, খজগাধারী, বাস্থদে বনাথ, নিবাত- 

কবচঘাভী, মহাবল পরাক্রাস্ত ধনঞ্জর চধর্যণের সেই বাক্য শ্রবণ করত 
ক্রদ্ধ হইয়া! গাীব বিকম্পিত করিতে আরম্ত করিলেন। তখন ভাহারে 
সন্ত অস্ভকের ম্যায়, কুলিশধারী দেহক্াজের ন্যার, কালপ্রেরিত দণ্ড- 

পাশি যহেয় ম্যার, অক্ষোতঃ শুলপাণির ন্যায়, পাশহত্ত বর্ণের ন্যায়, 
গাজা সংজিনি' গধন্তকাপীন পাধকের ন্যার ও লবুদিভ দিবাকরের 



ভোথ পরব । ১৮০৫ 

ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের লঙ্মুথে রখ 

ংস্থাপন পূর্বক শঙ্খ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, মহাত্মা বাছদেবঙ 

শঙ্কিত চিত্তে শঙ্খ প্রধান পাঞ্চজন্য প্রশ্বাপিত করিতে লাগিলেন! 

নৈন্যগণ কৃষ্ণাঙ্ছুনেব শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া! রোমাঞ্চিত দেহ, কম্পিত 

কলেবুর ও বিচেতনপ্রায় হইল। প্রাণিগণ কুলিশের ভীষণ শব্দ যেন্প 
ভীত হয়, সৈনাগণ কৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্ঘ নিনাদে পেইরূপ শাঙ্গ 6 হহস 
উঠিল। বাহনগণ মল মুত্র পরিত্যাগ ক তে লাগিল। “₹ খাজন্! 
এইরূপে সমক্ত বাহন ও সৈন্যগণ সেই নিদারু 1 *ভ্ঘধর্দ ২৭ কৰি 

সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। কেহ কেহ ভয়ে চেতনশ ৯ এত শনেকে 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । হে মছাবা, ! ৎত্কালে ৭ পরনের 

ধবজস্থিত কপি তত্রত্য অন্যান্য জস্তগণেব সহিত যুখ ব)াদান কবত (কৌরব 
সৈন্যদিগের অন্তঃকরণে ভগ্মোৎপাদন পূর্বক অতি ভীষণ শব বরিক্ে 

লাগিল। সেই সময় কৌরবপক্ষীয় সৈনাগণ পুনবায় শঙ্খ, ভেরী, সুদ 
ও আনক প্রভৃতি বহুবিধ হর্ষজনক বাদিত্র বাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

ৰাদিত্রনিন'দ, সিংহনিনাদ, আস্ফোট ও মহারথগণের ীৎকারে সেই 
সমরভূমি পরিপূর্ণ হইক্সা উঠিল। হে বাজন্! পুরন্দরতনয় ধনঞয় সেই 
ভীকুদিগের ভয়ৰদ্ধীন তুমুল শব শ্রবণে সাতিশয় আহুলাদিত হইয়া! কৃষক 
কহিতে লাগিলেন। 

গ্ঃ € সপ শ্প্ ৬ 

উননবতিতম অধ্যায় । ৮৯। 

অঙ্গন কহিলেন, হে বাসুদেব । যে স্থানে ছুম্মর্ধণ অবস্থান করি, 

তেছে, সেই স্থানে সত্বর রথ সঞ্চালন কর। জামি এই কুঞ্জরসৈন্য তেঘ 

করিয়। অরিবাহিনীমধ্যে প্রবেশ করিৰ। তখন মহাৰাহু কেশৰ অর্জ- 

নের আদে শানুসারে ছুন্দর্যণের অভিগুখে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন । ক্ন- 

স্তর ধনঞ্জয়ের সহিত কৌরবগণেব অতি তয়াবহ যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল! 
সেই সংগ্রামে অসংখ্য রী, নর ও মাতঙ্গ জীবন পরিত্যাগ করিল। 

মহাবীর ধনগ্জয় মেঘের শৈলোপরি বারিবর্ধণের নায় শক্রসৈন্যের উপর 
অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । কৌবৰপক্ষীয় রণিগণও বাজ- 
দেব ও ধনঞ্জয়ের শুতি শরজাল বর্ষণ করিতে আবস্ভ কবিলেন। ভখন 

মহাবীৰ ধনকীয় বোষপরৰশ হই স্যায়কমমূহে প্মিগণেদা সন্তক ছেল 
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করিতে প্রবৃত্ত হুইলেন। দংশিতাঁধর, উদ্ত্রাত্তনয়ন, কুত্তল ও উ্ীহ 
শোভিত নরযত্তকে ভূতল সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। সমস্তাৎ বিকীর্ণ 
যোধগণেয় মস্তক সমুদ্বয় কমলবনের ন্যার শোভা ধারণ করিল। স্বর্ণ 

নির্শিত বর্শ সমুদায় শোণিতাক্ক হইয়। বিছ্যন্নালাবিলসিত মেঘমালার 
নাক ছুই হইতে লাগিল। নপক তাল ফল ভূতলে পতিত হইলে -যেরূপ 
শখ হয়, য়ণক্ষেত্রে বীরগণের মস্তক সমুদায় নিপতিত হওয়াতে সেইক়প 

শক সমুখিত হইল। কবন্ধ সকল কেহ কেহ শরাসন অবলম্বন ও কেহ 
কেহ খড়গ নিফাশন পূর্বক প্রহারোদ্যত হুটয়] দণায়মান রহিল; বীর- 
গণ অর্জনকে পরাতৰ করিস্ডে একগ্রচিত্ত হইয়া শ্ব স্ব শিরঃপতন 
বুদ্তাপ্ত অবগত হইতে পারিলেন না । অশ্বগণের মস্তক, গ্রগণের ও 

এবং বীরগণেত্র ধাহু ও মগ্তক সহুদায়ে রণস্থল সমাচ্ছাদিত হইম! 
উঠিণ। 

হে রাজন! তখস আগনার সৈনাগণ সমুদার় অগৎ অঙ্জুনময় অয- 
লোকন করত, কেহ কেহ এই পার্খ, কেহ কেহ পার্থ কোথায় গমন ফরি- 
তেছে বলির! চীৎকার করিতে লাগিল। এই প্রকারে সেই যোদ্ধ বর্ম 
কালগ্রভাবে সকলকেই অঙ্জন বোধ করিয়া আপনারা পরস্পর পরস্পরকে 
প্রহার করিতে লাগিল। কেহ কেহম্বীয় শরীরে অস্তাঘাত ফরিতে আরম্ভ 
করিল। শোণিভাক্ত কলেবর সংজ্ঞাবিহীন বীরগণ সমর শষ্যায শয়ান ও 
দারুণ বেদনায় এ্রকাস্ত কাতর হইয়া প্ব স্ব বান্ধৰগণের নাম কীর্তন করত 

আর্তনাদ করিতে লাপিল। ভিন্দিপাঁল, পরশ, শক্তি, খষ্টি, পরণ্ড, নিষূ্হ, 
খড়ন, কান্থুক, তোমর, শয়, কৰচ, আভরণ, গদা ও অজদবযুক্ত ভীষণ 
ভূজগাঁকার অর্গল সদশ বাছ সকল বাণ হ্বারা কন্ত্রিত হইয়া কখন সমুখিত 
কখন বা বিলুষ্ঠিত হইতে জাগিল। ফলত: তৎকালে যে সকল ব্যক্তি 
পার্থের সহিত সংগ্রামে প্রধৃত্ত হইয়াছিল, পার্থের শরজাল তাহাদিগেক্র 
শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! তাহাদিগকে সং্বার করিতে লাগিল। সেই 
নমর মহাবীর ধনঞ্জর কখন বে, রখোপরি নৃত্য করিতেছেন, কখনই বা 
শাসন গ্রহণ করিতেছেন, তাহার কিছুযাত্র লক্ষিত হইল না। ভিলি 
হত্তলাবব গ্রদর্শন পূর্যাক স্বরে শর নিক্ষেপ করিতে আরম করিলে, রখ 
হুমিস্থিত সকল ব্যক্তিই বিশ্বয়াপন্প হইল। অসংখ্য হস্তী, গজনিযস্তা, 
অশ্ব, অস্বায়োহী, রী ও সারখী হণজয়ের শাণিত শরে বিনষ্ট 
হইতে লাগি । পা্ুতনর অঙ্ছুন সেই সষরস্বলে তি শ্রষণকামী, কি 
বসান, কি সাতে উপস্থিত সকলকেই ক্ষমসদে প্োনাশ কাবিল) - কি- 



দোঁণ পর্ব । ৮৫ 

.চিমালী আকাশমগুলে সহুদিত হইয়া বেমন গাঁ তিমির বিনষ্ট করেন, 
 তদ্ধপ মহাবীতনে ধনগ্য় বন্কপত্র স্থশোভিত শর সমূহ দ্বারা! লমস্ত গজসৈন্য 

ংহার করিতে লাগিলেন। অর্ভুনশরনির্ভিন্ন হম্তী সকল সমরক্ষেত্রে নিপ” 

তিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, পৃথিবীমণ্ডল প্রলয়কালীন ভূখরে পরিব্যান্ড 
হইয়াছে । 

হে রাজন! তখন ক্রোধাবিষ্ট মহাবীর সবাসাচী মপ্যাহ্ছকালীন দিখা- 

করের ন্যায় শক্রগণের একান্ত ছুর্নিরীক্ষ্য হইয়। উঠিলেন। কৌরবসৈন্যগপ 
তাহার শরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়! শঙ্কিত মনে রণভূমি পরিত্যাগ পূর্বক 
পলায়ন করিতে লাগিল। প্রবল বায়ু যেরূপ মেঘমগল ছিন্ন ভিন্ন করে; 
মহাবীর অজ্জুন সেইরূপ কৌরব দৈন্যগণকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন । 
রথী ও অস্বারোহিগণ অঙ্জনশরে নিপীড়িত হইয় প্রতোদ, চাপ, কোটী, 
হুঙ্কার, কশাঘাত, পাবি ঘাত ও উগ্র বাক্য দ্বার অশ্ব পরিচালন পূর্বক 
সত্বরে পলায়ন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ পাদীকুষ্ত ও অস্কুশ প্রহার 

বার] করিগণকে সঞ্চালিত করত প্রবলবেগে ধাবমান হইল এবং অনেকে 
অঙ্জুনশ্রে বিমোহিত হইয়1 তাহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল । হে 
রাজন! এই প্রকারে আপনার পক্ষীয় বীরগণ ভগ্গোৎসাহ ও বিমনাক্মান 
হুইল। 

নজাতিতম অপ্যায়। ৯০1 

ধরাস্ত্ী কহিলেন, হে সয়! এইপ্পে মহাবীর ধনঞ্রয় আনাদিগের 
সৈনাগণকে স*হার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কোন্ কোন্ ৰীর সেই সংগ্রামে 

অজ্জনের সম্মুখীন হুইক্সাছিল? তখন কি কোন মহাবীর অজ্জুনের সহিত 

যুদ্ধ করিলেন? অথব! সকলেই তাহার নিকট পরাজিত এবং হতাশ্বাস 
হইয়া অকুতোভয় মহাবীর দ্রোপাচার্যের আশন্ন গ্রহণ পূর্বক শকট ব্যছে 
প্রবিষ্ট হইলেন । 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাঁজন্! মহেন্ত্রতনয্র মহাবীর অর্জুন স্থশাণিত 

শরসমূহ গ্থার! সৈন্য সংহার করিতে আবস্ত করিলে, অস্মৎপক্ষী় বছ- 
সংখ্য বার নিহত এবং সকলেই ভগ্নোৎসাহ হইয়। পলায়ন করিল; কেহই 
অজ্জুনকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন আপনার তনর 
মহাবীর দুংশালন সৈন্যগণ্র সেই প্রকার অবস্থামআম্থলোনা ঈনাকরত রো, 



১, অহাভারত । 

পর়ষশ হইয়া যৃদ্ধার্থ অর্জনের অভিমুখে যাৰমাঁন হইলেন। এ সুবর্ণ 
কবচ সমাচ্ছন্ন স্বর্ণ শিরস্ত্রাণধারী মহাবীর বহুসংখাক রিট সৈন্া স্বারা 
ধনঞঁয়কে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। গজ ঘণ্টার নিনাদ, শঙ্খের ধ্বনি, 
জ্যাশ্কালন শক এবং ক্গিবৃংহিত স্থাবর! পৃথিবীমণ্ডল, দিত্বগুল ও গগণ- 
গুল সমাচ্ছন্ন হইল। হে রাজন্! এরযুহূর্ত অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। 
ছুংশাসনের নাগসৈন্য যেন মেদিনীমগ্ডল গ্রাস করিতে লাগিল। পুরু- 

তোত্বম অঙ্জুন অঙ্কূশপরিচালিত লম্বিত গুণ গজগণকে পক্ষশালী পর্বতের 

ন্যার রোষভরে আগমন করিতে দেখিয়া উচ্চম্বরে সিংহলাদ পরিত্যাগ 

প্র্ধক তাহাদের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করত মকর যেরূপ উত্তাল 

ৰীচিমাল! সমাকুল বাধুবিকম্পিত মহাসাগরে প্রবেশ করে, মেই রূপ সেই 
করিসৈন্যমধ্যে প্রবেশ কন্সিলেন । তখন বণভূমিস্থ সকল ব্যক্তিই তাহাকে 
প্রলয়কালীন দিবাকরের ন্যার অবলোকন করিতে পাগিল। অশ্বগণের 

খুর শষ, রখ সকলের চক্রনির্ধোষ, জনগণের চীৎকার, শরাসনের জ্যা- 

শঙ্ধ, বহুবিধ বাদিত্রের নিশ্বন, গাগুবের নিনাদ এবং পাঞ্চজন্য ও দেৰ্- 

দত্ত শখ্ধের ধ্বনি দ্বারা মনুষা ও করিগণ মন্বেগ ও বিচেতন হুইয়! 
পড়িল । মহাবীর অঙ্জুন বশর দ্বার তাহাদের শরীর ভেদ করিতে 
লাগিলেন। বারণগণ গাণ্ডীব নির্ঘ্ক্ত শত শত তীক্ষ শর প্রহারে ক্ষত 

বিক্ষত কলেবর হইয়। ঘোরতর চ*ৎকার করত ছিন্লপক্ষ অচলের ন্যায়] 
অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক হন্তী দস্ত ও শুণ্ডের 
নদ্দি, কুস্ত এবং গণ্ডদেশে সাতিশয় আহত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় নিরস্তর 

চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ॥ 

খন মহাবীর ধনঞ্জয় সরতপর্ব ভল্ল সবার গজারোহিগণের মস্তক 

ছেদন করিতে লাগিলেন । গঙ্ারোহিগণের কুল শোভিত মস্তক সমু- 

দায় ধরাতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে, বোধ হইল যেন, মহাত্ম! 
ধনঞ্জয় কমলরাজি স্বার। দ্বেবার্চনা করিতেছেন। মাতঙ্গগণ সমরক্ষেত্রে 

পরিভ্রষণ করিতে আরম্ভ করিলে, মনুষ্যগণ যন্তরবদ্ধ, ব্রণার্ত ও শোণিতাক্ত 

কলেবর হুইক়া করিগণের অঙ্গে লম্বমান হইতে লাগিল। এ সংগ্রামে 

অঞ্জুনের এক যাত্র শরে হই তিন জন মমুষ্য বিদীর্ণ হইয়া ভূভলে নিপতিত 
হইতে লাগিল । করিগণ নারাচ দ্বার গাঢ় বিদ্ধ হইয়া শোপিত বমন করত 

আরোহীর সহিত সপাদপ শৈলের ন্যায় ভৃতলে পতিত হইতে লাগিল। 
মহাবীর ধনঞ্জয় সন্নতপর্্ব ভল দ্বারা রথিগণের মৌব্বী, ধবজ, শরাসন, 

হুগ ও ঈষা ছোন করিত আরম্ভ করিলেন। তিনি যে কখন শর গ্রতণ 



ছোঁণ পর্ব । হান 

কখন শর সন্ধান, কখন শর আকর্ষণ, ও কখন বা মোচন করিতে লাগি- 

লেন, তাহ! কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল এইমান্র বোধ হইতে লাগিল 
ষে, যেন মহাবীর অঞ্ঞুন শরাদন মওলাকার করিয়া সমরস্থলে নৃত্য 
করিতেছেন। তৎকালে বছুসংখাক মাতঙ্গ অজ্ছুনেৰ নারাচাঘাতে 

সাতিশয় বিদ্ধ হইয়] কুধিরধার1 বমন করত ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। 
হে রাজন! সেই সমরক্ষেত্রে চতুর্দিকেই অসংখা কবন্ধ সমুখি ত 

হইল। কাম্মুক, অঙ্গুলিত্র, খড়গ, কেয়ুর ও স্থুবর্ণাভরণভূষিত ছিন্নবাছ 
সমৃদয় লক্ষিতভ হইতে লাগিল। দিব্যাভরণ পরিমগ্ডিত আসন, ঈযাদও, 

চক্রবিমথিত অঙ্ষ, তগ্মযুগ, নিপতিত মহাধ্ঞ্জ, ভূঁর তরি মালা, আভরণ 
ও বস্ত্র এবং রণনিহত অসংখ্য গজ, অশ্ব ও চশ্মচাপ+্ রী বীরগণ ইতস্ততঃ 
সঙ্কীর্ণ হওয়াতে সমরাঙ্গন অতি ভীষণ দর্শন হইয়া! উঠিল। হে মহারাজ । 
ছঃ শাসনের সৈন্যগণ এই রূপে পার্থশরে সাতিশয় নিপীড়িত ও ব্যথিত 

হইয়। সংগ্রাম পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ছুঃশা- 

সনও অঞ্জ্নশরে বিদীর্ণাঙ্গ হুইক়! শঙ্কাকুলিভ চিত্তে সৈন্যগণের সহিভ 

আচাধ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত শকটব্যুহে প্রবিষ্ট হইলেন। 

একনবতিতম অধ্যায় । ৯১। 

এইরূপে মহাবীর ধনপীয় দুঃশাসনের সৈন্য সংহার করিয়া! জয়দ্রথকে 

আক্রমণ করিবার অভিলাষে আচার্ধ্যের টৈন্যাভিমুখে দ্রতবেগে গমন 

করিলেন এবং দ্রোণাচার্য্যকে ব্যহের সম্মুখীন দেখিয়। ৰাস্থদেবের আদে- 
শান্থসারে কতাঞ্লিপুটে কহিলেন, ছে ব্রহ্গন্চ আপনি আমার হিত- 

চিন্ত! ও কল্যাণ করুন। আপনার প্রনাদে আমি এই ছ্র্ভেদ্য ব্যহমধ্যে 

প্রবেশ করিতে বাসন৷ করিতেছি । যথার্থ 'কহিতেছি যে, আমি আপন 

ন/কে পিতার সদৃশ, বাস্থদেবের সদৃশ ও জ্যষ্ঠব্রাত1 যুধিঠঠিরের সদৃশ 
জ।ন করিরা থাকি। হে ভাত! আপনি যেরূপ অঙ্বখামাকে রক্ষা 

করিয়। থাকেন, সেইকপ সর্বদা আমাকেও রঙ্গ) কর। আপনার বর্তৃব্য। 
আমিন্মাপনার অনুগ্রহে সমরাঙ্গনে সিস্থুরাজ জয়দ্রথকে সংহার করিতে 

ৰাসন! করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা! করুন। 
মহাৰীর প্রোণ অজ্জুনের এইরূপ বাক্য শ্রৰপ করিয়া সহাস্য বদনে 

কডিলেন, হে ধনঙজয় | ভুমি অগ্রে আমা০০৭৭ ৭ এ 1৮ দ. 
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ভ্রথকে পরাজয় করিঞ্ধে পারিৰে না। জড্রোণাচাধ্য এই কথা বলিয়া 

সহাস্যঘঙ্গনে তীক্ষ শর গ্বার। অর্জুন এবং তাহার রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও স্ার- 

খিরে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জন ক্ষত্রিয় ধর্দ্দানুসারে স্বীয় 

শরদ্বারা আচার্ষ্যের শরজাল নিরাকরণ্ পূর্বক ভীষণ শর সকল নিক্ষেপ 

করত ভ্রীহাঁর অভিষুখে ধাবমান হইয়া তাহারে নয় শরেবিদ্ধ করিলেন। 

দ্রোণাচার্ধ্য স্বীর শর দ্বারা অজঙ্ঞুনের শর ছেদন পূর্বক বিষাশ্রি সদৃশ শর 
হার] কষ ও অজ্ঞনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তত্কালে অজ্জুন কি 

প্রকারে আচাধ্যের শরাসন ছেদন করিবেন, এই চিস্তা করিতেছেন, এই 

অবসরে বীর্ধশালী দ্রোণ সত্বরে তাহার শরাসন ছেদন পূর্বক শর দ্বার! 

রথধবজ, ঘোটক ও সারখিরে বিদ্ধ করিয়! সহাস্য বদনে তাহাকে শর- 

সমূহে আবৃত কর্দিলেন। তখন অন্্রবিদ্ শ্রেষ্ঠ মহাবীর অজ্জছন অবিলম্বে 

শরাসনে অন্য জ্যা আরোপণ করিয়া ড্রোণাচার্ধ্যকে হম্ত লাঘব প্রদর্শনার্থ 

একবারে ছয় শত শর পরিতাগ করিলেন। ত্ৎপরে কখন সপ্ত শত, 

কখন সহজ ও দশ সহত্র সংখ্যক শর পরিত্যাগ পূর্বক আচার্ষের সৈন্য- 

গণকে সংহার করিতে লাগিলেন । ক্ষাসংখ্য মানব, মাতঙ্গ ও তুরঙ্র ধন- 

জয়ের শরে বিদ্ধ হইয়। ধরাঁতলে নিপতিত হইল । রথিগণ অঞ্জনের শর* 
প্রভাৰে অস্ত্র, ধবজ, সারথি ও অশ্ববিহীন এৰং সাঁতিশয় নিপীড়িত হয়া 

জীৰন পরিত্যাগ পূর্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 

. কুঞ্জরগণ কুলিশাহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায়, মারতাহত জলদজালের ন্যায় ও 
অনলদদ্ধ গৃছের ন্যায় রণগ্থলে নিপতিত হইল। সহ্ম্র সহশ্র অশ্ব হিমা- 

লয়ের প্রস্থ বারিবেগাহত হংস সমূহের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। 
যেষন যুগাম্তকালীন দিবাকর কিরণজাল দ্বারা অগাধ জলরাশি ক্ষর 

করেন, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শরজাল বিস্তার পূর্বক অসংখ্য রথ, অশ্ব, 
হস্তী ও পদাতিদিগকে সংহার করিলেন । 

তখন মেঘ যেরূপ হুর্যযকিরপ সমাচ্ছন্র করে, মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য লেই- 
জপ হ্বীয় শর সমূহ দ্বারা পার্থের শরজা!ল সমাচ্ছর করিয়া তীন্বার বক্ষঃ- 

ছলে এক শক্র সংহারক নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর অর্জুন 

আচার্ম্যের নারাচাঘাতে ভূমিকম্পকালীন পর্বতের ন্যায় ব্যাকুলিত হুই- 
লেম এৰং তৎক্ষণাৎ ধৈর্যাৰলগ্বন পূর্বক আচার্য্যকে শরধিদ্ধ করিতে 

লাগিলেন । তখন'খহাধল পরাজ্ান্ত দ্রোণাচার্ধ্য পাচ ৰাণে কেশৰকে 
* তপতি শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া তিন শর প্রহরে তাহার রথ 

. ঝর ছেদন করিলেন।, এবং হস্ত লাধব প্রদর্শন গুর্বক লিমেষষধ্যে শর 
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বর্ষণ করত তাহারে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। তখন আমরা দেখিলাম, 
আচার্ষ্যের সায়ক সযুদয় নিরস্তর নিপতিত হইতেছে এবং তাহার তরঙ্কর 

খরাসন অগ্ুলাকারই রহিয়াছে । হে রাজন! ভ্রোণাচাধ্যবিস্ষ্ট, কক্ষ- 

পত্রপরিশোভিত শরসমৃহ কেবল কেশব ও অঞ্জুনেয় প্রতিই জ্রুতবেগে 

গমন ক্লরিতে লাগিল । 

সেই সমম্ন মহাত্মা বাস্থদেব দ্রোণ ও ধনঞ্জয়ের এ ভীষণ সংগ্রাম নিরী- 
ক্ষণ করিয়। প্রকৃত কান্য সাধনার্থ চিস্তা করত ধনঞ্কঘনকে কহিলেন, ছে 

পার্থ! আমাদের আর কালক্ষেপ করা বিধেয় নহে । আচার্য্যের সহিত 

বহুক্ষণ সংগ্রাম করা হইয়াছে; অতএব চল, উহ্নারে পরিত্যাগ করিয়া 

অন্যত্র গমন করি। মহাবীর ধনগ্য় ৰাস্থুদেবের বাক্য শ্রবণ পূর্ধাক 

তোমার যাহা অভিরুচি তাহারে এই কথা বলিয়া আচার্ষ্যকে প্রদক্ষিণ 

করিয়া বাণ পরিত্যাগ পুর্ধক বিবৃত্বমুখে গমন করিতে লাগিলেন । মহা- 

বীর দ্রোণ ধনঞ্জয়কে অন্যত্র গমন করিতে দেখিয়। কহিলেন, ছে পার্থ! 

এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ? তুম না ষংগ্রামে শক্রকে পরাজয় 

না করিয়। প্রতিনিবৃত্ত হও না? তখন ধনঞ্জয় কহিলেন, হে ব্রঙ্ধন, 1 

আপনি আমার গুরু, শক নহেন। আমি আপনার পুত্র তুল্য শিষ্য। 

বিশেষতঃ আপনাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারে, এমন কেহই 

নাই। 

জয়দ্রথবধাভিলাষী মহাঁবাছ ধনঞ্জয় আচার্ধযকে এই কথা বলিয়া]! অবিলদে 
কৌরবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন । গাঞ্চাল দেশীয় মহামতি যুধামন্থ্য 
ও উত্তমৌজ1 চক্র রক্ষক হইয়া! তাহার অন্থগমন করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে পুত্রশৌকসস্তপ্ত মহাবীর অঞ্জন জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সাক্ষাৎ 
কতাস্তের ন্যায়, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে আরন্ক 
করিলে কৌরবপক্ষীয় জয়, কৃতবর্ধা, সাত্বত, কাম্বোজ ও শ্রুতাযু, তাহাঙ্গে 

নিবারণ করিতে বাগিলেন। তখন এ বীরগণের অনুগামী দশ সহম্র রী 
এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, মাবে্ল্লক, ললিখ, কৈকের, মন্ত্রক, 
নারায়ণ, গোপাল ও পূর্বে কর্ণ কর্তৃক পরাজিত কান্বোজ দেশীয় বীরগণ, 

আচাধ্যকে পুরস্কত করিয়া জীবিতাশ৷ বিসঙ্জন পূর্বক বিচিত্র যোস্কা 
মরশ্রেষ্ঠ অন্দ্রনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শরম্পর ম্পর্থািলাহী 
যোঁধগণ ' এইন্পে সকলে সমবেত হইয়া ধনঞ্জয়ের নহ্ছিভ লোখমহর্ষগ 

ঘোরতর সংগ্রাম করত ওঁষধা্দি যেক্ধপ ব্যাধি নিবারণ করে, জয়ন্রথ 
ৰ্ধাছিলাবী অর্জুনকে সেরূপ নিবারণ করিজে লাগিক্র। | 
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হে রাঁজন্! এইরূপে কৌরব সৈনাগণ ধনঞ্জয়কে প্রতিরোধ এবং হা 
বীর ভ্রোণাচার্ধ্য ক্রুতৰেগে তাহাঁর,অন্থুসরণ করিতে আরস্তভ করিলে, রথি- 

শ্রেষ্ট মহাবল পরাক্রাস্ত অর্জন, যেরূপ ব্যাধিগণ দেহ সস্তাপিত করে, সেইন 

ব্বপ দিবাকব করসন্লিভ নিশিত সরসমূহ দ্বার! শক্রগণকে সাতিশক়-তাশিত 

করিতে লাগিলেন । প্রতাপশালী পাওুপুত্রের নিদারুণ শরপ্রভাবে কৌর- 
ৰপক্ষীয় অশ্বগণ গাঁ বিদ্ধ, রথ সকল ছিন্ন ভিন্ন, আরোহি সমবেত মাতঙ্গগণ 

ভূলে নিপতিত, ছত্র সমস্ত নিকৃত ও রথ সমুদয় চক্রবিহীন হইল । 'সৈন্য- 
গণ ধনপয় শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আর্ত 

করিল । হে নরনাথ! মহাবীর ধনঞ্য় এইকপে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে 

প্রবৃত্ত হইলে, তাহার শরজাল প্রভাবে সমরাঙ্গনে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর 

করল না। তৎকালে তিনি আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার অভিলাষে 

অজিন্দগাধী বাণ ছ্বারা সেই কৌরববাছিনী বিকস্পিন্ত করিয় মহাবীর 
' 'আাচার্যের অভিমুখে ধাবযান হইলেন । মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য শ্বশিষা 

অঞ্জনের প্রতি মর্শমভেদ্দী অলিক্ষগামী পঞ্চবিংশতি শর পরিত্যাগ করিলেন । 
খন্ত্রবিদগ্রগণ্য ধনগ্রয় শর বর্ষণ পূর্বক আচার্ষের শরবেগ নিবারণ করত 
ধাবমান হইলেন এবং সন্নতপর্ধ্ব ভল্লঘ্বার1 ড্রোণের ভল্লান্ত্র ছেদন পুর্ব্বক 
্রন্ধাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। হে রাজন্! সেই সময় সমরাঁঙগনে আচার্ষেচর 
এই এক নিপুণত। দেখিলাম যে, যুবা ধনঞ্জয় সংগ্রামে সাধ্যান্থুসারে যত্ব 
ক্রিম্নাও কোগপক্রমে তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না| মহামেঘ : 

যেকধূপ শৈলোপরি নিরন্তর বারি রর্ষণ করে, মহাবীর দ্রোণাচার্্য সেইরূপ 

ধনঞ্জয়ের গতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহাবীর ধনঞয় ব্ঙ্গান্্র 
স্বারা দ্রোপের সাঁয়ক সকল ছেদন করিরা ফেলিলেন। ততৎকালে আচার্য . 
ধনঞ্জয়কে পঞ্চবিংশতি শবে বিদ্ধ করিয়! কেশবের বক্ষঃস্থলে ও বাহুযুগলে চু 

সপ্ততি শর পরিভাগ 'করিলেন। মহামতি ধনঞ্জয় তদর্শনে হাস্য করত - 

শাণিত সায়কবর্ষী প্রোখকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । 
অনস্তপ্ন মহারথ কেশব ও ধনঞ্জয় কল্লাস্তকালীন পাবকের ন্যায় আচা- 

ধোর শরাখাভে সাতিশয় ব্যথিত হুইয়! তাহারে পরিত্যাগ পূর্বক ভোজ- 

রাজের সৈন্যাভিযুখে ধাবমান হইলেন। এইক্ষপে মহাবীর ধনঞয় রাচা- 
বের শরনিকর হইতে মুক্তি লাত পূর্ব্বক সৈন্যের প্রতি শর বর্ষণ করিয়! 

বাশ] ভাজ] || ধা ক পিসি 

কৃতবর্ধা ও কাম্োরাজ সুদক্ষিণেয় মধ্যন্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

তখন নরৰর | তবু অনাকুলিত চিন্তে কন্কপত্র যুক্ত দশ শরে দ্ধ ও রর £ 
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ধনজয়কে বিদ্ধ করিলে, ধনঞ্জয়ও শর নিপীড়িত হইয়া! প্রথমে শভ ও 
তৎপরে তিন শর পরিত্যাগ পূর্বক কৃতবর্্াকে বিদ্ধ করিলেন। তখন 

মহাবাছ কৃতবর্্দা কেশব ও ধনঞ্জয়ের প্রত্যেকের প্রতি পঞ্চবিংশতি শর 

নিক্ষেপ করিয়! হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞজয় তদলনে 

রোবপৰ্ষবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ ক্ৃতবন্গার শরাসন ছেদ ন পূর্ব্বক তুদ্ধ ভুজজ 

সদৃশ অনলশিখাকার একবিংশতি শর স্বার| তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। 

মহাবীর কৃতবর্পা সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করত পঞ্চ শরে ধনের 

 বক্ষঃস্থল তেদ ও পুনর্ধার তাহার প্রতি নিশিত পাচ বাণ নিক্ষেপ করির। 

' স্বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অঙ্ছুনও কৃতবন্দার বক্ষ-ম্থলে নয় 
_শ্বাগ নিক্ষেপ করিলেন। 

মহাত্মা বাস্থদেব ধনঞ্জয়কে কৃতবন্দীর সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে 

দেখির! মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদের আর কাল বিলম্ব 

করা বিধেয় নহে। সেই সময় তিনি ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! 

ক্কতবন্দার প্রতি দয় করিবার আবশাক নাই; সম্বঙ্ধের অনুয়োধ পরি 

ত্যাগ করত অবিলম্বে উহারে ৰিনাশ কর। মহাবাহু ধনঞ্জয় বাস্থদেবের 

আদেশানুসায়ে স্বরে শর পরিত্য'গ পূর্বক ক্তবন্মাকে মুচ্ছিতি করিয়! 

ভ্রতবেগে কাম্বোজ সৈন্যমধ্যে প্রবি্ই হুইলেন॥। মহাবীর ক্ৃতবশ্মা 

অঙ্ভুনকে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া! শরানন কম্পিত করত তাহার চক্র 
রক্ষক পাঞ্চালদেশীয় যুধামন্থ্য ও উত্তমৌজাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন! 

তিনি যুধামন্থ্যর প্রতি তিন ও উত্তমৌজার প্রতি চারি শর পরিত্যাগ 

করিলেন। তখন তাহারা উভয়ে কৃতবন্শীকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়! 

পুনর্ধার তিন তিন শর পরিত্যাগ করত তাহার রথের ধরন ও শরামন 

ছেদন করিয্প। ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবন্মা তদ্দশনে সাতিশয় রোষ- 

পরবশ হইয়৷ অবিলঘ্ে অন্য শরানন গ্রহণ পুর্কক সেই বীরম্বয়ের কানু 

ছেদন করত তাহাদের প্রতি অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরভ ৰরিলেন। 

ততৎকালে তাহারাও অন্য শরাসনে জ্যা রোপণ করিয়। নিশিত শরনিকরে 

তাহাকে ৰিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

এই অবসরে মহাবীর ধনগ্রয় শক্রসৈন্যমধ্যে গ্রবেশ করিলেন। মহা- 

বাহু যুধামন্যু ও উত্তমৌজদ। কৌরবসৈন্যমধ্যে গ্রাতৰশ করিতে সাঁতিশয় 

বধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতবন্ার শরে নিবাবিত হইয়া কৃতকার্যয 

হইতে পারিলেন না। শক্রনিপাতন অঞ্জন, কৌরৰ সৈন্যমপো প্রবিষ্ট 
হইয়া সত্বরে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিজেন বাতবন্কু' ক. শু 
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স্বীন দেখিগ্নাঞড লংহার করিলেন স1। মহাবীর নরপতি শ্রতাঁযুধ অর্জুনকে 

কৌন্ধরসৈল্য মধ্যে গমন করিতে দেখির। ক্রুদ্ধচিত্তে কার্মক বিকম্পিত 

কিয়! তৎক্ষণাৎ তাহার অভিমুখে গমন পূর্বক তাহার প্রতি তিন ও 

ওকশবের প্রতি সম্ততি শর পরিত্যাগ করত সুশাণিত ক্ষুরপ্র দ্বার ধনঞ্জ- 

য়ের ধবজ ছেদন করিয়! ফেলিলেন। মহাবাছ অর্জুন তঙর্শনে সাতিশয় 
রোবপরবশ হুইয়! মহাগজের প্রতি অস্কুশাধাতের ন্যায় শ্রুতাযুধের প্রতি 
নতপর্ধ নৰতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ ধনঞ্জয়ের 

পরাজম সন্দর্শন পূর্্ধক ক্রোধভরে তাহার প্রতি সপ্তসপ্ততি নারাচ নিক্ষেপ 

রকুরিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রাস্ত ধনঞ্জয় ক্রোধে অধীর হইয়া 

ক্রভাযুধের শরাসন ও তৃণীর ছেদন করিয়া সাত শরে তাহার বক্ষঃস্থল 

বিদ্ধ করত তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন । মহাবীর শ্রুতাযুধ অঙ্ঞুনের 

গরাজ্রম দর্শন পূর্বক সাতিশয় রোষপরবশ হইয়। তৎক্ষণাৎ অন্য শরাঁসন 
হণ করত নয় শরে ধনঞ্জয়ের হব্ত ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। এর সমক্ব 

শক্রনিপাতন মহাবল পরাক্রীস্ত অঙ্জুন শ্রুতাযুধের প্রতি সপ্ততি নারাচ 

ছি সহত্র সহত্র শর বর্ষণ পূর্বক অবিলম্বে তাহার সারথি ও অশ্থগণকে 
সংহার করিয়! হাস্য করিতে লাগিলেন। বলবীর্যযশালী মহারাজ শ্রুতা- 

মুধ..এই প্রকারে অজ্জুন শবে অশ্ব ও সারথি বিহীন হইয়া রোষভরে রথ 
পরিত্যাগ পুর্বৰ গদাহস্তে পার্থের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 

হেরাজন্। শ্রুতাযুধ বরুণেপন তনয়; শীতসলিল1 মহানদী পর্ণাশ। 
উহ্বার জননী । মহানদী পর্ণাশ! এই পুত্র শক্রগণের অবধ্য হউক, বলিয়া 

রুপের নিকট বর প্রার্থনা করিলে, তিনি প্রীতি লাভ করত কহিলেন, 

হে সরিছরে ! আমি এই দিব্যান্ত্র প্রদান করিতেছি; ইহার প্রভাবে 

তোমার পুত্র অবধ্য হইবে ) ছে ভদ্রে। মনুষ্য কদাচ অবব্য হইতে পারে 
না। এই ভভূতলে জন্ম গ্রহণ করিলে, অৰশ্যই তাহাকে কালকবলে নিপ- 
ভিত হইৰে। যাহা হউক, আমি বলিতেছি, তোমার পুত্র রণস্থলে শক্র- 
গণের অজেয় হইবে। তুমি মানসিক ছঃখ পরিত্যাগ কর। 

ক্ষণ দেব এই বলিয়। ক্রতাযুধকে মন্ত্রের সহিত গদ প্রদান করি- 

লেন। ক্রতাযুধ গদ। গ্রহণ করিলে, ভগৰান বরুণ কহিলেন, বৎস 

ক্রুভাদুধ ! যেব্যক্তি'সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইবে, তাহার প্রতি এই গদ! 

পরিত্যাগ করিও না; বদি কর, তাহা হইলে ইহা! প্রতীপগা'মিনী হইয়। 
তোমাকেই সংহার করিবে ।, 

হেরান্গন| মুূঠৃবীর আতাযুধ সেই বরুণদত্ত গদাপ্রভাবে ত্রিলো ক 



জোঁণ পর্ব । ১৩. 

মধ্যে হঙ্জয় ভইয়] উঠিয়াছিলেন । তিনি সেই গদা। উদ্যত করিয়া ধনঞ্জ- 
গনের রখাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিন্ত দৈবছুবিপাকবশত বকুখের 
বাক্য রক্ষা না করিয়া সেই গদ1 দ্বারা বাচ্ছদেবকে প্রহার করিলেন! 

মহাবীর হষীকেশ স্বীয় পীন ্বন্ধে সেই গদাধাত অনায়াসে সহ্য করি" 

লেন।* প্রবল বাঁু যেক্ধপ বিদ্ধযাটলকে কম্পিত করিতে সমর্থ হয় না, 
সেইরূপ সেই গদ] বাস্থদেবকে কম্পিত করিতে সমর্থ হইল ন1। প্রত্যুত 
বরুণের ৰাক্যান্থসারে উহ প্রত্যাগমন পূর্ধক অমর্ষপরায়ণ শ্রতাযুধকে 

শমনতবনে প্রেরণ করিয়া ভূতলে,নিপতিত হইল। গদা প্রতিনিবৃদ্ভ ও 
শক্র নিপাতন শ্রতাযুধকে নিহত দেখিয়া! কৌরব সৈন্য মধ্যে হাহাকার 

ধ্বনি সমুখিত হইল। হে রাজন্! মহাবীর শ্রতাযুধ সংশ্রামে অপর'- 
সুখ বাস্ছদেবকে গদাঁ প্রহার করিয়াছিলেন ব্লিয়াই বক্ধণের বাক্যাছ- 
সারে স্বীয় গদাঘাতেই জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদয় বীরগণের' সমক্ষে 
ৰাঁতভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ভূততলে পতিত হুইলেন। কৌরবপক্ষীয় গমুদয় 
সৈন্য ও সেলাপতিগণ শক্রতাপন শ্রু তায়ুধকে নিহত দেখি! চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতে আরস্ত করিল। 

তখন কাম্বোজাধিপতি তনয় মহাবীর সুদক্ষিণ মহাঁবেগশালী অর" 
যোজিত রথে আরোহণ পূর্বক শক্রবিধাতন ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। মহাবীর অজ্জন হুদক্ষিপকে সমাগত দেবিয়া তাহার উপর 
সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে, সেই সমস্ত বাণ মর্শভেদ করিয়া ধরাতলে 
প্রবেশ করিল । মহাবীর সুদক্ষিণ গাণীব নিম্মুক্ত শাণিত শরে সাতিশক্ বিদ্ধ 
হুইয়। ক্রোধাবেশে প্রথমত ধনঞ্রয়কে দশ ও বাস্থদেবকে তিন শরে বিদ্ধ 
করিয়। তৎপরে পুনরায় ধনঞ্জয়ের উপর পাচ শর পরিতাগ করিলেন। তখন 
মছাবাহু অর্জুন সথদক্ষিণের কান্ম্ুক ও রখধবজ কর্তন পূর্ব্বক তাহাকে ছুই 
স্তীক্ষ ভল্লে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুদক্ষিণ পার্থের ভল প্রহারে 
সাতিশয় কুদ্ধ হইয়া! তাহারে তিন শরে বিদ্ধ করিয়। তাহার উপর এক 
তীবণ ঘণ্টাযুক্ত অয়োমক্ শক্তি পরিত্যাগ পূর্বক সিংহের ন্যায় শব করিতে 
আঅশরস্ত করিলেন। ন্ুদক্ষিণ প্রেরিত এ মহণশক্তি প্রদীপ্ত মহ্োঙার ন্যাক্স, 
পার্থের উপর নিপতিত হইয়া তদীয় শরীর বিদারণ পূর্বক ধরাতলে 
নিপতিত হইল। মহাঁতেজন্বী ধনঞ্জয় শক্তি প্রভাবে ৰিচেতনপ্রায় হইয়! 

পড়িলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়। দীর্ঘ নিশ্বাস বিসঞ্জন্ 
পর্ব শৃনুনীলেহন করিতে করিতে কঙ্বপত্রযুক্ত চতুর্দশ নাঁরাচ দ্বারা! জুধক্গি- 
পে এবং তদীর শশ্থ, ধবজ, কান্মক ও সারাথিক্েখি করিলেল। পৰে 

০৮ বার 
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, প্রুমরায় তৃরি ভূরি শর ও অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্বক তীঁহাঁর রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া! 
ক্ুশাণিত শর ত্বারা তাহার হদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পার্খের 
বিষম শরে সুদক্ষিণের তনুত্রাপ ছিন্ন, শরীর অবসন্ন এবং মুকুট ও অঙদ 
পরিভ্রষ্ট হুইল । ভিনি বস্ত্রমুক্ত ধ্বজের ন্যায় ধয়াশয্যায় শয়ন করিলেন ; 

হিমাত্যয়ে শৈল শৃঙ্গসঞ্জত, শাখাবুভ কর্ণিকার তরু যেরূপ পবলবেগে 
ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, তন্রপ মহাবীর সুদক্ষিণ রণস্থলে নিপতিত হই- 
লেন। সেই মহামূল্য ভূষণে বিভূষিত, স্ুবর্থময় মাল্যে অলঙ্কত, সুন্দর 
দর্শন, লোহিতাক্ষ, স্থদক্ষিণ পার্থ শরে শতানু হইয়1 ধরাশব্যায় শকন 

করিলে বোধ হইল যেন, সান্মান্ শৈল রণস্থলে অবস্থিত হইয়াছে । ছে 

রাজন্! এইরূপে মহাবীর শ্রুতায়ুধ ও কান্বোজ পুত্র দক্ষিণ সমরে বিনষ্ট 
ছইলে, মহারাজ হুর্য্যোধনের সৈন্য সকল প্রবলবেগে ধাবমান হইছে 
লাগিল। 

ভ্রিনবতিতম অধ্যায় । ৯৩। 

হে মহাবাজ । মহাবীব স্ুদক্ষিণ ও শ্রুতা্ধফে নিহত দেখিযা কৌরব 
পক্ষীয় তমনিক পুক্ুষগণ ক্রোধভরে মহাবেগে অজ্ঞনের অভিস্থথে গমন 

করিতে লাগিল। খঅভীষাহ, শুবসেন, শিবি ও বসাতি দ্রেশীয় বীবগণ 
সকলেই অঞ্জুনের উপর সত্বরে শর বর্ষণ করিতে আরস্ত ববিন। তখন 
মহাবীর ধনগ্রয় 'ণককালে তাহাঁদিগের ষষ্টিশত সেনাকে শর দ্বারা সাতিশয় 

নিপীড়িত করিলেন । যেরূপ ক্ষুদ্রমূগ ব্যাপ্ব ভয়ে পলারন কবে, সেইব্সপ 

কৌরৰ সৈন্যগণ অঙ্জুনের ভয়ে ভীত হুইয়! রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে 
লাগিল এবং ততক্ষণা্ড পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হুইয়। চতুর্দিক্ হইতে সমর 
বিঅয়ী শক্র বিনাশন অজ্ঞুনকে অবরোধ করিল। তখন মহাবলশালী 

ধনঞ্জয় গাণ্ডীব বিনিম্মুক্ত সাম্ক সমূহ হার] শক্রসৈন্যগণের বাহু ও মস্তক 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধনগ্রয়ের শরে বহুসংখ্যক নরমন্তক 

ছির ও নিপতিত হওয়াতে রণভূমি মধ্যে মন্তক শুন্য স্থান লক্ষিত হইল ন|। 

সহশ্র সহত্র কাক ও গৃশ্র উডড়ীন হওয়াতে রণক্ষেত্র মেঘাচ্ছঞ্্রের ন্যাক্স বোধ 
হুইভে লীগিল। 

হে রাঁজন্! এইকপে কৌরবসৈনাগণ অঙ্জুনশয়ে উৎসন্ন হইতে 
খআরভ্ভ হইলে, ,ক্রতায়ু ও জচ্যুতাযু নামে ছুই মহাবীব ধনঞ্জয়ের 
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লহিত যুদ্ধে গ্রবৃত্ব হইলেন। এ বিপুল পরাক্রমশালী সৎকুলোস্তব বীর- 

বয় মহতী কীর্তি লাভের নিমিত্ত অক্জ্নকে বিনাশ করিবার অভিলাষ 
সত্বর উভয় পার্খ হইতে শর নিক্ষেগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং 

যেরূপ বারিধার! বর্ষণ দ্বার বারিদমণ্ডল তড়াগ পরিপূর্ণ করে, সেইরূপ 
নতপর্ধ্র শরনিকর দ্বার! ধনঞ্য়কে সমাচ্ছন্ন করিয়। ফেলিলেন। এ সময় 

মহাবীর শ্রতায়ু রোষভরে ধনগ্রয়ের প্রতি নিশিত তোমর নিক্ষেপ করি- 
লেন। শবক্রকর্ষণ ধনঞ্জয় দারুণ অস্ত্রাঘাতে নির্ভর নিপীড়িত হইয়! কেশ- 
বকে মোহিতপ্রায় করত স্বয়ং বিমোহিত হইলেন। এই অবসরে মহাঁ- 
বীর অচ্যুভায়ু স্ৃতীক্ষ শুল দ্বারা ধনগ্রয়কে তাড়িত করিতে লাগিলেন। 
ক্ষতপ্রদেশে ক্ষারগ্রদান করিলে যেরূপ ক্লেশ অনুভূত হয, মহাবীর অর্জুন 

অচ্যুতাযুব শুণদ্বাবা আহত হইয়া! সেইরূপ ক্লেশ অনুভব করত ধ্বজ মষ্ি 

অৰলম্বন কবিষা বহিলেন। কৌববসৈন্যগণ অর্জনের সেইরূপ অবস্থ? 

দর্শন কবিষ! উচ্চস্ববে সিংহনাদ কবিতে আবন্ত করিল । মহাত্মা বাস্ু- 

দেব পাথকে বিচেতন দেখিষা শোক সম্তপ্ত চিত্তে মধুব বাকো তাহাকে 

আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। শ্রী সময় লন্ধ লক্ষ্য হইয়! মহাবীর 

শ্রতাযু ও অফ্যুতাযু বাণবুষ্টি দ্বারা ধনঞ্জয় ও বান্ছদেবকে রথ, চক্র, যুগন্ধর 

অশখ, ধ্বজ ও পতাকার সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে 

সকলেই আশ্চর্ধ্যান্থিত হইল । 
হে মহারাজ ! তখন মহাবীর অর্জুন পুনজীর্বেতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে 

সংজ্ঞা লাভ পূর্বক আপনার রথ ও বাস্থদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন এবং 
শত্রদ্ধয়কে সম্মুখে অচলের ন্যায় দণ্ডারমান দেখিয়া! এন্দ্রাস্ত্রর আবিঙাব 
করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে সহুত্র সহশ্র নত পর্ধ শর সমুৎ্পন্ন হইয়া 
শ্রুতায়ু ও অচ্যুতাযুর বাহু ও মন্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূগে 
দেই বীরছবয় পার্থশরে বিনষ্ট হইয়া পৰনবেগভগ্র বুক্ষদ্বয়ের ন্যায় ভূতল- 
শায়ী হইলেন। তাহাদিগের সায়ক নিচয়ও অর্জুনশরে বিদারিক্ত হইয়া 
শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে অমিততেজ1 ধনঞয় এ 
শ্বীরদ্বয়কে সংহার ও তাহাদিগের ৰাঁণ সকল ছিন্ন করিয়া! মহারথদিগের 
সহিত সংগ্রাস করিতে করিতে চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
€হ রাজন! ক্রুতাযু ও অচ্যতাঁধুর বিনাশ সাগর শোষণের ন্যায় একা 

বিল্বয়কর হইয়। উঠিল। তৎকালে মহামতি অঞ্জন এ বীরহ্য়ের পদ্ান্গ 
পঞ্চশত রথ বিনষ্ট করিয়া প্রধান প্রধান যোধগণকে সংহার করত কৌরৰ- 
নৈন্যগণকে অপঙ্জমণ করিতে লাগিলেন। 
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তখন আতাযুতনয় নিতয়াু ও অচ্যুতায়ু তনয় দীর্ঘায়ু স্ব স্ব পিতার 

বিনাশ দর্শনে শোকার্ড হইয়া] ক্রোধলোহ্তলোচনে নানাবিধ শরবর্ষগ 
করত অর্জুনাভিমুখে ধাঁবমাৰ হইলেন। তত্দর্শনে মহাবাঁছ ধনঞ্জয় সাতি- 
শয়্ তুদ্ধ হুইয়| ক্ষণকালমধ্যেই সন্নতপর্ধ শরনিক্ষেপ করত তাহাদিগকে 

হার করিলেন এবং মত্হস্তীর কমলবিরাজিত সরোবর আলোড়নের 

ন্যায় কৌরবসেন। ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন । কোন বীরই গাহাকে 
নিবারণ করিতে পারিলেন না। ঢেই সময় সহস্র সহম্র সুশিক্ষিত ত্ুদ্ধ- 

চিত গন্গারোহী এবং পুর্ব দক্ষিণ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশসম্ভৃত মহীপালগণ 

হূর্য্যোধনের অন্মতি ক্রমে শৈল প্রমাণ মাতঙ্গ সমূহ দ্বারা ধন* 
গ্য়কে আন্তমণ করিতে আরম্ভ করিল। তদর্শনে গাণ্ডীধারী অঞ্জুন 

সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অচিরাৎ তাহাদিগের মম্তভক ও আভরণভূষিত ৰাঁহু 

সমস্ত কর্তন বরিয্বা ফেলিলেন। সেই সকল বাহ ও মস্তক দ্বার সংগ্রাম 

ভূমি সমাছনন হুইয়! ভূব্দঙ্গবেষ্টিত সুবর্ণ শিলার ন্যায় শোভা] ধারণ করিল। 
শরোন্মথিত মস্তক ও বাছ সকল বীরগণেব কলেবব হইতে শ্থলিত হইয়! 

তক্চ হইতে পতনোন্ুখ খগকুলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শর- 

বিদ্ধ কধিরআবী কুঞ্জরগণ প্রারৃট.কালীন গৈরিকধাতুযুক্ত জলম্রাবী শৈল- 
রাজির ন্যায় দৃষ্ট হইল। কুঞ্জরপৃষ্টস্থিত, বিকৃত ঘর্শন বিবিধ ৰেশধারী 
শ্লেচ্ছগণ বিচিত্র শাণিত শরে বিনষ্ট হইয়া শোণিতাত্ত কলেবরে ভূতলশামী 

হইতে বাখিল। আরোহী ও পাদরক্ষক সমবেত, নারাচাদি বিবিধ অস্ত্র 
সম্পন্ন, তীক্ষবিষ তুজঙগ মদৃশ সহশ্র কুঞ্জর ধনঞ্জয়ের শরে সাতিশয় বিদ্ধ ও 
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া কতকগুলি রুধির বমন, কতকগুলি উতৎক্রোশ, কতক- 

গুলি শয়ন ও কতকগ্চলি ভ্রমণ এবং অধিকাংশ নিতান্ত ভীত হইয়া 
আগপনাদিগকেই বিমর্দিত করিতে লাগিল। 

সেই সসয় বিকটবেশ, বিকটলোচন, আন্মরিক মাক্াভিজ্ঞ যবন, 

পারদ, শক, বাহিলক ও প্রাগ জ্যোতিষ দেশ সম্ভৃভ বিবিধ যুদ্ধবিশারদ, 
কা'লীস্তক শমন সদৃশ শ্লেচ্ছগণ এবং দাঁবাতিসার দরদ ও পুণ্ঁ, প্রভৃতি 
দেশে সমুৎপন্ন অসংখ্য সৈন্যগণ মহাবীর অর্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে 
আরভ করিল। মহাবাছ ধনঞ্জয় তাহাদিগকে সমরোদ্যত দেখিয়া সত্বরে 

ভাহাদিখ্বের গ্রান্তি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তাহার শরাসন* 

নিশ্কুক্ত শর সমূহ শলভগ্রেশীর নায় ঘোধ হইতে জাগিল। তিনি জলদ, 

চ্ছায়াসদৃশ শরচ্ছায়া ছিত্তার পূর্বক লিশিত শরনিকর সবার সুণ্তিত, অর্ধ 

মুখ্ডিত পবিত্র, জটিল্বক্ত, একত্র মমবেত সমস্ত শ্লেচ্ছদিগকে বিনষ্ট করি 
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লেন। শৈলগহ্বরনিবাসী শৈলচারিগণ তাহার শরসমূছে ক্ষভ বিক্ষভাজ 
ও ভয়ধ্যাকুলিত হইয়া পলারন করিতে লাগিল । শোণিতাছিলাধী কা, 

কন্ক ও বৃক প্রভৃতি গ্রাণিগণ আনন্দিত হইয়! ধনঞ্জয়ের নিশিত শঙ্ষে 

নিপাতিত কুঞগ্জর ও অশ্বারোহী শ্লেচ্ছগণের শোণিত পান করিতে বআরস্ত 
করিল । 

হে রাজন্! মহারথ অজ্ঞুনের নিদাক্ষণ শর প্রভাবে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও 
রথারঢ অনংখ্য রাজপুত্রের কলেৰর হইতে নিরস্ঞর রুধিরধারা বহির্গীত 

হওয়াতে সমরাঙজনে শোণিত তরঙ্গ সম্পন্ন, বিনষ্ট করিকুল সমাকীর্ণ 
সাক্ষাৎ যুগাস্তকালীন কৃতাস্ত সদৃশ মহানদী প্রবাহিত হুইতে লাগিল। 
রণনিহত কুগুর, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণ তাহার সংক্রম স্বরূপ, শর সমুহ 

প্লব স্বরূপ, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল স্বরূপ এবং ছিন্ন অঙুলি সমস্ত 

ক্ষুদ্র মতস্যের স্বরূপ শোভ প্রাপ্ত হইল। দেবরাজ ইন্ত্র বারিধর্ষণ 

করিতে আরম্ভ করিলে, যেন্ূপ কি উন্নত কি অবনত সমস্ত প্রদেশ 
একাকার হুইক্স যায়, কৌরবগণের গাত্রবিনির্গত রুধির প্রবাহে সেইরূপ 

সমরাঙগন একাকার হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই 
রূপে ক্রমে ক্রমে ছয় সহম্র অশ্ব ও এক সহ ক্ষএ্রিয় বীর পুরুষকে কৃতাস্ত 

সদনে প্রেরণ করিলেন। সুসজ্জিত কুঞঙ্জরগণ শরনিকরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ 

কুলিশাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ নলবন 
বিমর্দন করিয়। বিচরণ করে, মহাবীর অজ্ভুন সেইরূপ অসংখ্য ₹ম্তী, অশ্ব 
ও রথ বিনষ্ট করিয়া! রণম্কলে বিচরণ করিতে লাগিলেন । হুতাশন যেক্ধপ 

সমীরণ সাহায্যে ভূরি ভূরি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং শু কাষ্ঠ ও তৃণসমাকীর্ণ 

মহারণ্য দগ্ধ করে, মহাবীর ধনঞ্জয় সেইরূপ বাস্থদেবের সাহায্যে স্থশী- 
ণিত শর সমূহে অসংখ্য কৌরবসৈন্য বিনষ্ট করিয়! রখ সকল শূন্য এবং 
মানব-দেছে ভূতল সমাচ্ছন্ন করত চাঁপহক্তে সমরান্দনে যেন নৃত্য করিতে 

আরম্ত করিলেন। |] 
মহাবীর অঙ্ছুন এইরূপে বজ্তসদৃশ শর প্রভাবে সংগ্রামস্থল শোশিতমন় 

করিয়া ক্রোধভরে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অস্বষ্ঠাধিপতি 
মহাবীর কভায়ু তাহারে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে যেখিয়! লাধ্যানুসায়ে 

নিৰারণ করিতে লাগিলেন। সেই সমর মহাবল পরাক্রাস্ত অঙ্ছুন অস্ভি 
সন্বরে কম্কপত্র পরিশোভিত নিশিত শরসমূহ স্বার অস্বষ্ঠাধিপতির লমস্ত 
অন্থ সংহার ও শরাসন ছেদন পূর্বক বিচরণ করিতে জারস্ত করিলেন । 

অন্থ্ঠাধিপন্চি ধনগ্রয়ের কাধ্য সন্দর্শন করিত! রোঘ্এুবিষ্টচিতে গা গ্রহ্ণ 
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পূর্বক মহারথ বাসুদেব ও অঙ্জুনের নিকট গমন করত তত্থারা! রথের 
গতি নিবারণ ও কেশৰকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। অরাতিনিপাতন 

ধনজয় বাস্থদেবকে গদাতাড়িত দেখিয়! সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং 
মেঘবেরূপ উদযোন্মখ আদিত্যকে সমাচ্ছন্ন করে, সেইরূপ তিনি হেম 
পুঙ্ঘ শরদ্বার1 গদাহস্ত মহাবীর অন্বষ্ঠপতিকে সমাচ্ছাদ্দিত করিয়া অপর 
শরসমূহে তাহার গদা খণ্ড খণ্ড করিলেন। তত্দর্শনে সকলেই চমতকৃত 

হইলেন। মহাবীর অন্বষ্ঠ সেই গদ1 ছিন্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য মহতী 
গদ। গ্রহণ করত বারংবার অর্জুন গু বাস্দেবকে প্রহার করিতে লাগি- 

লেন। সেই সময় রণবিশারদ ধনঞ্জর ছুই ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহার গদাযুক্ত 

পুরন্দর ধবজ সদৃশ বাহুয্গল ছেদন করিয়া অন্য এক শরে তাহার মন্তক 

ছেদন করিলেন। মহাবীর অশ্বষ্ঠ পার্থশরে নিহত হইয়া পৃথিবী অন্ুনা- 
দিত করত যন্্রুক্ শক্ত ধ্বজের ন্যায় ধবাতলে নিপতিত হুইলেন। তখন 

শক্রনাশন অঞ্জুন অসংখ্য রথ, হস্তী ও অশ্খে পরিবেষ্টিত হইয়া! ঘনঘটাচ্ছন্্ 

দিনকরের ন্যায় _দৃষ্ট হইতে লাগল। 

সপ ৫ ». ছি শক) ৭ তুনবতিতও অধ্যায় । ৯৩ | 

হে রাজন্! মহাবীর অঙ্জুব এইপ্নুপে জয়দ্রথকে সংহ।র করিবার নিমিত্ত 
ছুর্ভেদ্য ড্রোণসৈন্য ও ভোভসৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট এবং 

কাঙ্বোজরাজ তনয় স্থুদক্ষিণ ও মহাঁবল পরাক্রাত্ত শ্রতায়ু নিহত হইলে, 
আপনার সৈন্যগণ চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্বর্শনে আপ- 
নার পুত্র দূর্য্যোধন সত্বর রথে আরোহণ পুর্ব আচার্যযের নিকট গমন 
করত কহিলেন হে ব্রহ্গন! পুরুষব্যাত্র অঙ্জুন এই সমস্ত সৈন্য প্রমথিত 

করিয়া গমন করিয়াছে । এক্ষণে দারুণ জনক্ষয়কর কালে অর্জুনের 

ংহারার্থ বুদ্ধিপূর্বক কার্ধাবধারণ করা আপনার কর্তব্য হইতেছে 
আপনিই আমাদিগের প্রধান আশ্রয়; অতএব ধনগ্লয় যাহাতে জয়দ্রথকে 
বিনাশ করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করুন। বঙ্ধি যেক্ধপ 
মাকুতের সাহায্যে গুতৃণ দগ্ধ করে, সেইরূপ অঙ্ছুন ক্রোধভরে আমার 
সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে । পুর্বে জয়দ্রথর্নক্ষক নরপতিগণের দ়্ 
বিশ্বাস ছিল বে, ধনগ্রয় জীবন সত্বে কখনই ভ্রোধাচাধ্যকে অতিক্রম করি- 

বেন না কিন্ত এক্ষ;ণ তাহারে সৈন্য তেদ করত আপনাকে অতিক্রন্ধ 
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। ক্ষরিতে দেখিয়] তাহারা নিতাস্ত সংশয়াৰিষ্ট হইয়াছেন। হে মহাত্বন্! 
আমি ধনঞ্য়কে আপনার সমক্ষে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়! 

অন্মৎপক্ষীয় বীরগণকে নিতান্ত অক্ষম এবং আপনাকে বিবেচনা ও বল- 

শূন্য বলিয়া! মনে করিয়াছি । হে মহাভাগ! আমি আপনাকে পাগুৰ- 

গণের হিতষাধনে, নিরত জানিয! ইতি কর্তৃব্যতা বিমুঢ় হইতেছি। আমি 
যথাশক্তি আপনার সহিত সন্ধ্যবহাব এবং আপনাকে প্রীত করি; কিন্ত 

সেই সমস্ত আপনার হাদয়ঙ্গম হয় না। আমর1 আপনার নিতাস্ত তত্র ॥ 
তথাচ আপনি আমাদিগের হিভসাধন করেন ন1; প্রত্যুত আমাদিগের 

অপকারে প্রবৃত্ত পাগুবগণেব নিরন্তব হিত সাধন কবির] থাকেন । আপনি 

আমাদিগের আশ্রপ্নে জীবিক1 নির্বাহ কবিয়া আমাদিগেনই অপকাৰে 

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি বে মধুলিপ্ত ্ষুব সদৃশ, ত'5 সাম এপর্থ্স্ত 

অৰগত হইতে পারি নাই । পূর্বে যদি আপনি ধনগ্রযে হে অঙ্গীকার 
না করিতেন, তাহ] হইলে আমি গহগমনোদা 257 ঘদ্রথকে কখ- 

নই নিবাবণ করিতাম ন।। আমি দ্ব্বদ্ধি প্রধুক্ত ',প এ বন্ত্রবলে পরি- 
ভ্রাণ লাভার্থী হইবা মোহবপত শি্ধুবা » ৭ আংশ্বাস গ্রদ" পুর্ব্বক সৃত্ামুখে 
নিক্ষেপ করিয়ছি; ৰবং মানবগণ কৃতান্তের কবাল দ্শনে নিপতিত হইয়! 
পরিত্রাণ পাইতে পারে, কিস্ত সিন্কুবাজ ধনঞ্জয়ের বশবন্তী হইলে, কখনই 
মুক্তিলাভ করিতে পারিৰেন না। অতএব হে ব্রহ্ধন্! জয়দ্রথ যাহাতে 

ধনঞ্জয় হইতে পবিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করুন । 
আমার এই আত্বপ্রলাপে ক্রোধ করিবেন ন। 

দ্রোণাচাধ্য নরপতি হূর্যোধনেব বাক্য শ্রৰণ করিষ। কহিলেন, হে 
রাঁজন্। তুমি আমার পুত্র অশ্বখামাক় সদৃশ আমি তোমার বাক্যে দোষা- 
রোপ করি না। এক্ষণে আমি যাহা নিশ্চয় করিতেছি, তাহ! শ্রবণ পূর্ব্বক 
তুমি তদনুসারে কার্য কর। কৃষ্ণ সারথি শ্রেষ্ট, তাহার অশ্বগণ মহাবেগন 
গামী এবং ধনয়জণ্ড অত্যমাত্র পথ প্রাপ্ত হই্া আগু গমনে সমর্থ হন । 
তুমি কি দেখিতেছ ন1 যে, অজ্জুনের গমনকালে তীহার নির্ধুক্ত শর্রস মু 
তদীয় রথের এক ক্রোশ পশ্চাতে নিপতিত হইতেছে ? হে রাজন! এক্ষণে 
আমি নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি? স্বতরাং সত্বর গমনে সমর্থ নহি। বিশেষতঃ 
পাগুবদিগের সৈন্যগণ আমাদিগের দৈন্যাভিসুখে, উপস্থিত হইয়াছে। 
আরও আমি সমুদ্ায় বীরগণের সমক্ষে যুধিটিরের গ্রহণার্থ প্রতিজা ক্ি- 
কাছি। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরও ধনঞ্জয় কর্তৃক পরিত্যক্ত হুইয়! এ অগ্রে অবস্থান 
করিতেছে । অতঞব আমি এ সময় ব্যহমুখ পর্রধ্যাগ ধুবক ধওয়ের 
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অহিত সংগ্রাম করিৰ না। তুমি এই জগতের অধিপতি ও মহাঁবল পরা- 
ক্ষান্ত এবং জয় লাভে সুনিপুণ ; অতএব যে স্থানে অর্জন অবস্থান করি- 
তেছে, তুমি স্বয়ং সহায় সম্পন্ন হইয়া নির্ভয়চিত্তে সেইন্থানে গমন পূর্বক 
লেই ভূল্যাতিজন তুল্যকর্ম্া একমাত্র অর্জনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 
তখন দুর্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন! আপনি সমস্ত শন্তরধারিগণে' অগ্র- 
গণ? পণর্থ জাপন্গকেও অতিক্রম করিযাছে। অতএব আমি কি প্রকারে 

ভাহাকে দিধারণ করিৰ; আমি বজ্রপাণি দেবরাজকেও সংগ্রামে পরাজয় 

করিতে পারি, কিন্ত ধনঞ্য়কে কোন ত্রমেই পরাজয় করিপ্তে সমর্থ হইব 
ন।। যে মহাবীর অন্তর বলে ভোজরাজ, হার্দিক্য ও আপনাকে পরাজয় 

এবং সুদক্ষিণ, শ্রুতামুধ, শ্রুতামু, অচ্যুতাযু, অন্বষ্ঠপতি ও অসংখ্য শ্েচ্ছগণকে 

সংহ্ার করিয়াছে, আমি সেই দহনোন্দুখ পাঁৰকসদৃশ, সাতিশয় ছুর্ধর্য 
অন্ত্রবিশারদ ধনজর়ের সহিত কিরূপে সংগ্রাম করিব ? অদ্য আপনিই বা 
কি রূপে তাহার সহিত আমার যুদ্ধ সম্ভবপর বলিয়া বিবেচন] করিলেন ? 

হে আচার্য্য! আমি ভূত্যের ন্যায় আপনার নিতান্ত অধীন; এক্ষণে 

আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমার ষশ রক্ষা করুন। 

আচার্য কহিলেন, হে রাজন্! অজ্ুন যথার্থই ছদ্র্ধ; কিন্তু তুমি বেরূপে 
তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহার উপায় বিধান 
করিতেছি । অদ্য বীরগণ এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার সন্দর্শন করুন যে, 

মহাবীর ধনঞজয় বাস্থুদেবের সমক্ষে ভোমার সহিত সংগ্রা করিতে অসমর্থ 

হইতেছে । হে রাজন! আমি তোমার কলেবরে এই কবচ ৰন্ধন করিয়া 

দিতেছি, ইহার প্রভাবে মানবাস্ত্র তোমার কলেবরে বিদ্ধ হইবে না। যদি 
সমস্ত সুর, অস্থর, বক্ষ, ভূজঙ্গ, রাক্ষস ও মানবগণ তোমার সহিত সংগ্রাম 

করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা! হইলেও তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। কি 
কেশব, নি ধনজয়, কি জন্য কোন অস্ত্রধারী বীর কেহই তোমার এই 

কবচে শরক্ষেপ করিয়! কৃতকার্ধ্য হইতে পারিবেন মা। অতএব তুমি 
অন্বিলম্বে এই কবচ ধারণ পূর্বক সংগ্রামার্থ অমর্ষপরায়ণ ধনগয়ের প্রতি 
ধাবমান হও; মে কখনই তোমার বাহুৰীর্ধ্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে,ন1। 

করক্ষবিদ্ শ্রে্উ আচার্য ফ্রোণ এই কথ বলিয়া! স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে 
€দই ভয়াবহ সমরস্থলস্থিভ বীরগণের বিশ্বক্কোৎপাদন ও হূর্য্যোনের 

 জযলাভার্থ সত্বরে উদ্ক স্পর্শ করত বথাবিধি মন্ত্রজপ পূর্ব্বক হুর্ষ্যোধনের 
শরীরে এক তেজ+প্রজজলিভ অদ্ভুত কৰচ সংযোজিত করিয়া! কহিতে লাগি. 
লেন হে রাজন।' সম্মদত্ব শ্রেষ্ঠভর সরীল্থপ এবং একচরণ বছচয়গ ও 



জোঁণ পর্ব হই 

চকপজীম জীবগণেজ নিকট ভূষি সর্বদা! কল্যাণ ,$ কর। ভগবান্ ওঙ্ধা। 

্রান্ষণগণ, দ্বাহা, ম্বধা, শচী, লক্ষী, অরুদ্ধতী, অসিত দেবল, বিশ্বামিজ, 

কির], বশিঠ, কশ্যপ, লোৌকপাল, ধাতা, বিধাতা, দিক্ সকল, দিকপাল 

গণ, ফড়ালন কার্তিকেয়, তগবান্ ভাস্কর, দ্িগগজচতুষ্টয়, ক্ষিতি, গগন, 

্রহথগণ* শ্ররং যযাতি, নহুষ, ধুন্ধুমীর ও ভগীবথ প্রভৃতি সমুদয় রাজর্ষি 

! তোমার কল্যাণ বিধান করুন। বিনি রসাঙলে অবস্থান করিয়া সর্বদা] 

ধরা ধারণ করিছেছেন, সেই প্নগবর অনন্ত ভোমার গুভাহুঠানে প্রবৃত 

হউন। 

হে মহায়াজ! পূর্ব ইন্্রাদি দেবগণ বৃত্রান্থরের সহিত যুদ্ধে পরাভব, 

ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও ৰলবীর্ধ্যবিহীন হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে ব্রহ্মার শরণ 

গত হইয়াছিলেন। তাঁহারা! সকলে ক্কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রঙ্গাকে কহিলেন, হে 

লোঁকেশ। আপনি বৃত্রনিপীড়িত দেবগণের একমাত্র গতিগ্বরূপ হইয়া 

ইহ্থাদিগকে এই মহত ভয় হইতে পরিশ্রাণ করুন) তৎকালে ভগবাস্ 
কমলযোনি স্বীয় পার্খন্িত বিষু ও ইজাদি দেবগণকে বিষ দেখিক! 

কহিতে লাগিলেন, ছে স্থরগণ ! চ্োোমাদিগকে ও ব্রাঙ্মণগণকে গাঙগার 

রক্ষা করা কর্তবা টে, কিন্ধ এক্ষণে আমি বৃত্রান্থুরকে বিনষ্ট করিতে অস* 

মর্ঘ। বিশ্বকর্্ার অতি চঃসহ তেদঃপ্রভাৰে বৃত্রান্থরের উৎপত্তি হই" 

ক্লাছে। পূর্বকালে বিশ্বকণ্মী দশ লক্ষ বৎসর তগশ্চরণ করিয়া মহেখয়ের 

নিকট অস্থজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়! সেই অসুরের সাষ্টি করিয়াছেন। ছুর্াত্মা বৃত্রা- 

সুর দেবাদিদেব মহাদেবের প্রভাবে তোমাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ 

কইয়াছে। ছে দ্েবগণ । মন্দদ্র পর্বতে গমম করিলে, তপশ্চরণ নিদান, 

মক্ষষজ্ঞ বিনাশন, সর্বৃন্তপতি, ডগনেত্র নিপাতন, 9 ভগবান্ পিনাৰ- 

পাবির সাহত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। অতএব তোমরা অস্বরে সেই 

স্বানে গন কর; তাহার সহিত্ত সাক্ষাৎকার ,হইলেই বৃত্রান্থুরকে পর?" 
জর করিতে সমর্থ হইবে। তখন দেবগণ বঙ্গার অনুমতি অন্থসারে 

তাহার সহিত যন্দর পর্বতে আগমন পূর্বক দেখিলেন, সেই স্থানে কোটি 

ছুর্যাসঙ্কাশ তোজোরাশি ভগবান্ পিনাকপাণি বিরাদ্রমান রহিক্কাছেন। 
তিমি স্ুরগণকে সমাগত্ক অবলোকন পূর্ব শ্বাগত গ্রপ্ন করির! কহিলেন, 

কে ন্নেবগণ ! আজাদিগকে কি কার্য করিতে হইবে? আমার দর্শস 
অযোঘ) অতএব 'বশ্যই তোমাধিগের অভীষ্ট সিঙ্ধ হইৰে। ভবরগণ 

মহেষ্বরের এই কথা শ্রবণ করিয়। কছিলেন, ছে মেব! ছুরান্থা। বৃজাহর 
আমঙাদিগের তেজ ক্ষয় করিকাছে। এই দেখুন, আষ?দিগের দেহ গাহা- 



সহ সহাভারত । 

দিগের প্রহরে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাহা হউক, এক্ষণে আমর] পুনয়ায় 
আপনার শরণাপন্ন হইলাম) আপাঁন আমাদিগকে রক্ষা করুন। 
ভখন মহাদেব কহিলেন, ছে দেবগণ! মহাবলশালী প্রান্কত জনের 
ছর্নিবাধ্য বৃত্রান্থর যে বিশ্বকর্শার তেজঃগতাবে সমূৎপন্ন হইয়াছে, ইহা! 
তোমাদিগের অর্বিদ্দিত নাই) যাহা হউক, দেবগণের সাহাত্য করা 

আমার অবশ্য কর্তব্য । অতএব হে দেবরাজ! তুমি আমার কলেৰর- 

স্থিত এই ভাম্বর কবচ গ্রহণ করিয়া মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করত ধারণ 
ফর। 

বকপ্রদ মহাদেব এই বলিয়া! ইঞ্জকে বন্ধ ও বন্ধারপ মন্ত্র প্রদান করি- 
লেন। তখন স্্বররাজ সেই বশ্শ পরিধান পূর্র্বক বৃত্রসৈন্যের অভিমুখীন 
হইলেন। বৃত্রান্থুর তাহার উপর বনছুবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে, লাগিল; 

কিন্ত কোনরূপেই তাহার সঙ্গিশ্থল তেদ করিতে সমর্থ হইল না। কিয়ৎ- 

ক্ষণ পরে স্থুররাজ অবসর পাইয়া দেই সংগ্রামে বুত্রান্রকে শমনতৰনে 
প্রেরণ করিলেন। হেছ্র্য্যোধন ! নুররাজ বৃত্রান্থ্র নিধনানস্তর সেই 
শিবদত্ব বর্শ ও মন্ত্র অঙ্গিরাকে প্রদান করেন। তদনভ্তর অঙ্গির] স্বীয় 
অন্ত্রবেত্ব! পুত্র বৃহুস্পতিকে এবং বৃহস্পতি ধীসম্পর অগ্নিবেশ্যকে এ মন্ত্রসষ- 

বেত বন্ম প্রদান করিয়াছিলেন মহাত্মা অগ্নিবেশ্য উহ? আমারে প্রদান 

করিয়াছেন । অদ্য তোমার দেহ রক্ষার্থ সেই বর্ধ মন্ত্পুত করিয়া ত্বদীয় 
কলেবরে রন্ধন করিতেছি। 

সঞ্জয় কহিলেন, ছে রাজন! ভ্রৌণাচার্ধয হর্য্যোধনকে এই বলিয়! 
পুনরায় শৃহহ্বরে কহিলেন, হে পার্থিব! পূর্বে তরঙ্গ! সংগ্রাম সময়ে বিষু- 
শরীয়ে এবং তানকামর যুদ্ধে ইঞ্জের শরীরে যেমন দিব্য কবচ বন্ধন 
করিয়াছিলেন, তত্রাপ আজি তোমার গান্রে ব্রশ্ষহত্র ছারা কবচ বন্ধন 

ক্রিয়া দিতেছি । মহাত্ম! ্রোণাচার্ধ্য এই বলিয়। যগাবিধি মন্ত্র পাঠ পূর্বক 
ছর্ষেযোধনের শরীরে কৰচ বন্ধন করিয়া তাহাকে সেই ভীষণ সংগ্রামে 
প্রেরণ করিলেন। হেরাজন্! মহাবাহু দুর্যোধন এই প্রকারে আচার্য 
কর্তৃক বদ্ধকবচ হইয়া ত্রিগর্ভদেশীয় সহম্র রথ, মহাবলশালী সহ্শ্র মত্ত- 

মাতঙ্গ, নিযুত অশ্ব এবং অন্যান্য মহারথগণের সহিত বহুবিধ বাদিত্ 
'বাদন পূর্বক বিরোচনন্রত বলির ন্যা্জ মহাড়ত্বরে ধনঞ্জয়ের প্রতি. ধাৰ- 
মান হইলেন। এইন্ধপে দূর্য্যোধন অগাধ সাগরের ল্যান্স ধাবমান হইলে, 
কৌরবসৈন্যষধ্যে মহাশক সমুখ্িত হইল। 



ভ্োণ পর্ব । ৪৬ 

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় । ৯৫। 
ছে রাজন্। মহারাক্গ হর্যোধন এইকপে সমরপ্রবিষ্ট বাস্থদেষ ও 

ধনগ্রয়ের পশ্চাঁৎ ধাবমান হইলে, পাগুবগণ সৌমকদিগের সহিত খোক্স 
তর গভীর ধ্বনি করত দ্রুতবেগে মহাবীর আচাধ্যকে আক্রমণ কলি” 
লেন। ত্র সময় ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ভ হইল। হে মহারাজ! তৎ্কালে 

ভগবান্ অংশুমালী গগনমগ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছিলেন॥ 

তখন ব্যৃহের অগ্রভাগে কৌরৰ ও পাগবগণেয় যেরূপ লামহ্র্ষণ অস্ত 
তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, পূর্বে আর কখন আমরা সেইকধপ সংগ্রাম 
দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। অসংখ্য সৈন্যসমবেত পাগুবগণ ধৃষ্টহায়ফে 
পুরোবর্তী ক্রিক! শর বধণ পুর্ব্বক দ্রোণাচার্যোর টসনাদিগকে সমাচ্ছন্ন 
করিলেন। কৌরবগণও আচার্ধ্যকে অগ্রসর করিয়। নিশিত শর সমূহ 
ধষ্টছ্যয়প্রমুখ পাঁগবদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 

উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নিদাঘকালীন মারুতভাঁহত সমুদ্ধত মহাঁমেঘ- 

ছ্বয়ের ন্যায় শোভ। ধারণ পূর্বক প্রাবৃট কালীন সলিলপুর্ণ ভাগীরতথী ও 
যমুনার ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। পবমবেগসঞ্চালিত 
পয়োধর যেরূপ বারি বর্ষণ হ্বার1 অগ্নিকে প্রশষিত করে, সেইরূপ সমর- 

স্থলে অসংখ্য অস্, হস্তী ও রথে পরিবৃত মহাবীর আচার্য শর বর্ধর 

পূর্বক পাগবসৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রাবুট.কালে 
প্রবল বায়ু যেরূপ সংুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়! সলিলরাশিকে ক্ষুব্ধ কয়ে, 
শ্বি্বর ড্রোণাচার্্য সেইরূপ পাগুৰসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। তাহাদিগকে 

সংক্ষুন্ঘ করিলেন । তখন যেমন সলিলরাশ প্রবলবেগে মহাসেতু ভেদ 

করিতে ধাৰমান হয়, সেইক্ধপ পাগুৰসৈন্যগণ আচার্ধযকে ভেদ করিবার 
নিমিত তাহার প্রতি পরম বত্বসহকারে ধাবমান হইল। যেরূপ পর্বাত 

সলিলের বেগ নিৰারণ করে, মহাৰীর আচারধ্যও সেইরপ সংক্ষুদ্ধ পাব," 
পাঞ্চাল ও কেকয়গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত 
ভূপালগণ চতুর্দিক হইতে পাঞ্চালদি গকে আক্রমণ করিতে আরস্ত করি- 

লেন। এ সময় নরৰর ধৃষ্টহায় অরাতিসৈন্যদিগকে ভেদ করিৰার অভি- 

লাষে পাওবগণের সাহায্যে ষঙ্থাবীর আচার্ধকে বারম্বার প্রহার করিতে 

লাগিলেন। মহাৰল ভ্রোণাচার্ধ্য ধৃষটহ্যয়ের প্রতি যেরূপ শর পরিত্যাগ 
করিলেন, ধুষ্টছ্যয়ও তাহার প্রতি সেইক্ষপ শরবর্ধণ করিতে লাগিলেন। 
হে যহারাজ! শক্কি, প্রাস ও খাইসম্পর মহাবীর ধুষ্টহ্াম় এ সময় রণ" 

স্থলে মছামেঘের ন্যায় শোভা! গ্রাণ্ত হইলেন। কাকার তবারি পুরে! 



28 বহাতারুত ৷: 

বস্তা মাকতের ন্যায়, মৌবর্বী বিছাতের ন্যায়, শরালমনিশ্বন বজ নির্থো- 

বের ন্যাক্স, বোধ হইতে লাশ্সিল। এ মহাবীর উপলখণ্ডের-ন্যায় নিশিত 
শরসমূহ পরিত্যাগ পূর্বক দিখ্মুগুল সমাচ্ছন্ন। অসংখ্য রী ও অশ্ব সমস্য 
কর্তন করত নৈন্যগণকে প্লাৰিত কত্সিতে লাগিলেন ৷ মহাবাভ্ ভ্রোশাচাখ্য 

বাণ বর্ষণ পুর্ব্বক পাগুবগণের যে ধে রখমার্গে গমন করিলেন, মৃহাৰীর 
ঘৃষ্টতায়ও শ্বীয় অন্তরবলে সেই সেই স্থান হইতে তাহারে প্রতিনিবৃদ্ধ করিতে 

লাগিলেন । 

হেরাজন্! বহামতি দ্রোণাচার্ধা এইকূপে সমরাঙনে সাতিশয় যদ্ষ 

করিলেও তাহার সৈন্যগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইল। কতকগুলি সৈনা 
ভোক্জরাজের দিকট গমন করিল, কতকগুলি জরাসন্ধের শরণাগত হইল 

এবং অবশিষ্ই আচার্যের নিকট অবস্থান করিয়া পাগুৰগণ কর্তৃক বিন 

হইতে লাখিল। রথিশ্রেষ্ঠ প্রোণাচার্ধয ঘতৰার সৈন্যগণকে সংযোজিত 
করিলেন, মহাবীর ধুৃষ্টহ্যয় ততৰাবই তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়! 
ফেজিলেন। কাননে রক্ষকবিহ্ীন পশুগণ যেরূপ তুর শ্বাপদগণ কর্তৃক 
বিনষ্ট হয়, কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সেইরূপ পাণডব ও সঞ্জয়গণের হন্তে 
জীবন পদ্গিত্যাগ করিতে লাশিল। তখন সকলেরই মনে ওইরূপ উদর 
হুইল যে, এই ভীষণ সংগ্রামে সাক্ষাৎ কালন্বরূপ ধুষ্টছ্যয় শরবিমোহিত্ত 
ষোধগণকে গ্রাস করিতেছে। হে রাজন! কুনৃপের রাজা ৫ষদ্গপ 

ছুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও তক্ষর দ্বারা উৎসন্ন হয়, গুন্দরপ আপনার সৈন্যগণ 
পাওবগণের দারুণ শরাধাতে নিহত হইতে লাগিল। তৎ্কালে দিবা- 
ফর কিরণমিশ্িত শত্্র ও বর্শ সমস্ত এবং সৈন্যগণের পদসমুখিত ধুলি- 
পটল হ্বার! সমরতৃমিস্থ ব্যক্তিগণের চক্ষুঃপীড়া সমুৎপন হুইয়! উঠিল। 

পাঙবগণ এইরূপে সেই ভ্রিধাডৃত ঝৌরবসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে 
আঁরতত করিলে, বীরবর আচার্য দ্রোণ ক্রোধকম্পিত কলেবরে শর বর্ধণ 

পূর্বক পাঞ্চালগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সাক্ক দ্বারা সৈন্যদিগকে 
বিদ্ধ ও বিনষ্ট করত সমরাজনে দেদীপ্যমান কালাপ্রির ন্যায় শোভ। প্রান্ত 

হইলেন। তিনি এক এক শরে মাতঙ্গ, তুরঙগ, রথ ও পদাতিগণকে তেদ 
করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আচাধ্যের শরাঁসনবিদিষ্ছক্ত শর সমূহ 
সহ্য করিতে সমর্থ হয়, পাওবদিগেব মধ্যে এষন কোন ব্যক্তিই লক্ষিত 

হই না। পাগুবসৈন্যগপ আচার্যের সায়ক ও দিনফককিরণে যুগপৎ 
লস্তাপিত হইয় ইতভ্ততঃ পর্য্যটন কদ্দিতে লাগিল। হতাঁশিন বর্গ 
গঁফ বন ইস করে, মহাবীর্স হ্টহায়ও লেইকপ কৌরয়বসৈন্যগণকফে লংছার 



ফ্রোগ গর্ব । ২৬৫ 

করিতে আরত্ত করিলেন। ভখন উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ এইক্সপে ভ্রোণ 
ও ধৃষ্টছায়েয শয়নিকরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া! প্রাণপণে সংগ্রাম করিছে 
লাগিল; কেহই প্রাণতয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল না। 

€হ রাজন! আশপদার তিন পুত্র মহাবীর বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ 

মহাবীর ভীমসেনকে অবরোধ করিলেন। অবস্তিদেশীয় বিদদ ও আনু 
বিন এবং বীর্ঘযবান্ ক্ষেমধূর্তি এই তিন জন আপনার তিন পুত্রের জসু- 

গামী হইলেন। সৎকুলোন্তব মহাতেজ1 মহাবীর বাহিলক নৃপতি অমাত্য 
ও দৈন্যগণের সহিত ভ্রৌপদীর পুঞ্রদিগকে অবরোধ করিতে লাগিলেন) 

রাজ1 শল্য সহত্র সৈন্যে সমারৃত হুইয়! মুহাবল পরাক্রান্ত কাশির়াজ- 
পু্জকে আক্রমণ করিলেন । মদ্রীধিপতি শল্য জলস্ত পাবকসদৃশ অজাত* 

শত্রু যুধিঠিরকে অবরোধ কবিতে লাগিলেন। অমর্ষপরায়ণ কবচপরি- 
বেষ্টিত মহাবীর হঃশালন স্বসৈন্য সংশ্থাপন পূর্বক সাত্যকি ব অভিমুখে 
ক্রতবেগে গমন করিলেন এবং চারি শত মহাধন্ুর্ঘর সৈন্য লইয়া চেকি- 
ভানকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। গান্ধারাধিপতি শকুনি শরাসন, 
শক্তি ও খড়াধারী গান্ধারদেশীয় সাত শত সৈন্য লইয়া মান্ত্রীপুত্র নঙুলকে 
নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অবস্তিদেশীয় বিদ ও অনুবিন্দ 
ৰান্ধবের বিজয়াতিলাষে ধনুধর্বাণ ধায়ণ পূর্বক জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া 
ধিরাটরাজের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ বাহিলক 
সংগ্রামে অপরাজিত মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদস্তনয় শিথগ্ীকে পরাজয় 

করিতে সমুদ্যত হইলেন। অবস্তিদেশীধিপভি সৌবীরসৈম্য সমতিব্য।- 

হারে ক্রোধপরিপূর্ণ প্রতদ্রকগণের সহিত মহারথ ধৃষ্টছ্যয়কে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন। মহাৰীর অলামুধ, ক্র,রকর্পা রোধপরবশ রাক্ষস 

ঘটোৎ্কচের জীৰন সংহারার্৫থ সমরাঙ্গনে ক্ররতবেগে ধাবমান কইলেন। 
মহাবীর কুস্তিভোজ বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহাবে তীবগ প্রকৃতি 

রাক্ষসাধিপতি অলম্বুষকে নিবারণ কবিতে লাগিলেন। 

হে রাজন! তখন সিন্ধুপতি জয়দ্রথ কূপ প্রভৃতি মহাধনুর্ঘর 

মহারথগণে পবিবেষ্টিত হইয়। সৈন্যগণের পশ্চান্তে "অবস্তান করিতে" 

ছিলেন। দ্রোণায্মজ অশ্বখাম। ত1হাৰ দক্ষিণ ভাগে ও শুতনন্দন কর্ণ বাম 

ভাগে অবস্থিত হইয়! তাহার চক্র রক্ষা! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৌম- 

দত্তি প্রতৃতি শ্বীরগণ তাৰার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন । সমরবিশাগদ 
বীন্চি্ঞ মহাধন্র্ধর কপ, যৃষধেন, শল, ও শল্য গ্রন্থি ৰীরগণ এইগ্ছপে 
সিরাজের দক্ষায উপায় বিধান কলিয। ভুদুল সুংগরাছে প্রনৃত হইলেন । 



২০৬ খহাভারত । 

ষণ্নবতিতম অধ্যায় । ৯৬। 
হে রাজন! এই সময় কৌরব ও পাওবগণের ষে অঙ্ুত সংগ্রাম হই 

ছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহবীর পাণবগণ ব্যহসুখে 

আচার্ধ্যকে আক্রমণ পূর্বক তাহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার নিমিত্ত 

অভি ভয়াবহ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। আচার্য্য ভ্রোণও বশঃপ্রাথা 
হুইপ! স্বীয় বাহ রক্ষা করত সৈন্য সমভিব্যাহারে পাওবগণের সহিত 
ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ ক।পলেন। এ সময় আপনার পুত্রগণের 

হিতাভিলাষধী অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অন্রবিন্দ রোধাবিষ্টচিত্তে দশশরে 

বিরাটাধিপতিকে বিদ্ধ করিলেন । সঠাবীর বিরাটাধিপতিও্ সেই অন্চর 

গরিবৃত মহাবল পরাক্রাস্ত বীরদ্বয়ের শরে আহত হইয়। তাহাদিগের 

সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । কাননমধো মদমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের 
লহ্ধিভ কেশরীর যেকপ সংগ্রাম হইয়। থাকে, সেইক্ধপ ত্ী বীরন্থয়ের সহিত 

বিয়াটাখিপতির ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রাস্ত 

শিখতী, মর্শভেদী স্ৃতীক্ষ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া মহারাজ বাহিলিককে 

বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নরপতি বাহিলকও ক্রোধপরবশ হইয়া! তাহার 
প্রতি হেমপুঙ্খ শিলাশাপিত নতপর্ধ নয় শর পরিত্যাগ করিলেন । তাহা- 

দিগের যুদ্ধ ভীরুগণের ভয়াবহ ও বীরগণের হর্ষবদ্ধন হইয়। উঠিল । তাহা: 
দিগের শরসমূহে দিষ্বগুল ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই 
লক্ষিত হইল না। কুপ্রর যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী কুঞ্জরের সহিত সংগ্রাম করে, 

সেইক্ষপ শিবিরাজ গোবাসন মহারাজ কাশিরাজ পুত্রের সহিত সংগ্রাম 
ফরিভে লাগিলেন। প্রাণিগণের চিত্ত যেরূপ পঞ্চ ইন্জ্িয়কে পরাভবৰ 

করিতে যত্ববান্ হয়, সেইক্ষপ মহারাজ বাহিলক ক্রোধাবিষ্ট হইয়| দ্রোপ- 
দীর পঞ্চপুত্রকে পরাজয় করিতে যত্ববান্ হইলেন। ইন্দ্রিয়গণ যেকধপ 
কলেবরের সহিত নিরস্তর যুদ্ধ করে, তাহাবাও সেইরূপ শরবর্ধণ পূর্বক 

বহারাজ বাহিলকের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । 

হে রাজন! আপনার পুত্র ছঃশাসন নতপর্ধ্ব নয় তীক্ষ শরে বৃষি- 

ব*শাবতংস সত্যবিক্তম সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলে, তিনি ঈষৎ মুচ্ছিত 

হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ চেতন1 লাভ কবির। কষ্কপত্র পরিশোতিত দশ 
শরে হঃশাসনকে বিদ্ধ করিলেন। এইকপে প্র বীরদ্ধয় পরস্পর পরম্পরের 

বাণে বিদ্ধ হইয়! পুশ্পিত কিংশুক তরুদ্বয়ের ন্যায় শোভ। প্রাপ্ত হইলেন। 
ক্রোখপরায়ণ মহাবীর অলম্ুষ মহাবল পরাক্রাস্ত কুদ্ধিভোজের শরে 

সাঙিলর নিপীড়িত হুইয় ক্ঠাছাকে বছবিধ শরে বিফ করত কৌরবসৈন্যা- 
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ভিমুখে ভীষণ শব কঙ্গিতে লাগিল। সৈন্যগণ, পূর্বাকালীন জস্তাস্কুর ও 
ইন্দ্রের সংগ্রামের ন্যায় মহ্থাবীর কুস্তিভোজ ও অলমুষের সংগ্রাম নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিল। মাস্তীপুত্র নকুল ও সহদেব সাতিশয় রোষপরবশ হই] 
কৃতবৈর ৰলবান্ শকুনির প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

হে মহারাদ। এইরপে সমরাঙ্গনে ঘোগতর জনসংক্ষয় সমুপন্থিত 

হইল। পাপুৰগণের ক্রোধানল আপনার ছুর্নীতিপ্রভাৰে সমুৎপল্প, কর্ণ 
কর্তৃক পরিবর্ধিত ও আপনাক পুত্রগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়া! এক্ষণে এই 
সসাগর] পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হঈয়াছে। যাহ হউক, এক্ষশে 
যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মহাবীর শকুনি মাত্রীপুজ্জ নকুল ও সহদেবের 

শর প্রহারে রণবিমুখ হইয়। পরাক্রম প্রকাশে অসমর্থ ও কিংকর্তব্যতাৰ- 
ধারণে বিমুড় হইলেন। মহারথ মাত্রীম্থতদ্বয় শকুনিকে সংগ্রামে পরাম্মুখ 
দেখিয়! পুনরায় তাহার প্রতি সলিলধারার ন্যায় অসংখ্য শর বর্ষণ করতে 

লাগিলেন। এইরূপে স্থুবলতনয় পেই বীরঘ্বয়ের সন্পতপর্বক শরদিকরে 
বদ্ধ হইয়া ভ্রতবেগে অশ্বসঞ্চালন কর ত দ্রোণসৈন্যমধ্য গমন করিলেন। 
মহাবীর ঘটোৎ্কচ মহাবেগশালী অলাধুধ রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হুই- 

লেন। পুর্বে রাম ও রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, মহাবল 

পরাক্রান্ত এঁ রাক্ষসন্বয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রানা যুধিঠির 

অজ্রাধিপভি শল্যকে প্রথমত পঞ্চশত শরে বিদ্ধ করিয়া পরে সপ্ত শরে বিদ্ধ 

করিলেন। পূর্বে সম্বরের সহিত দেবরাজের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, মন্র- 
রাজের সহিত রাজ! যুধিষ্ঠিরের সেইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। কে 
রাজন! আপনার পুত্র বিবিংশতি, চিত্রসেন ও ৰিকর্ণ ইছারা বহুসংখ)ৰ 
সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 

সপগুনবতিতম অধ্যায় । ৯৭। 

হে রাজন্! এইকর্পে সেই লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত 
হইলে, পাঁওবগণ সেই ত্রিধাতৃত কৌরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হই- 
লেন। মহাবীর বুকোদর ম্হাবাহছু জলসন্ধকে ও 'অসংখ্য সৈন্য সমবেত 
মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃতধণ্মাকে এবং দিবাকর সদৃশ প্রভাবশালী মহাবীর 

ধছায় শর সমূহ বর্ষণ পূর্বক আচার্ধ্যকে আক্রমণ করিতে লাগিজেন ৪. 
দেই সময় লগ্গ্রাদতত্পর ক্রোখপর'য়ণ ধনুর্ধর কৌরব ও ৭ পৰগলাবায 
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পরস্পর ভুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। হেরাঁজন্] সেই অআসংর্য ছয় সংক্ষর 
কালে সৈনাগণ এইবূপে নির্ভয়চিত্তে সংগ্রাম করিতে আরস্ত রুরিলে, 
রলবীর্য্যশালী আচার্য ত্রাণ মহাবল পরাক্রাস্ত পাঞ্চালতনয়ের সহিত. 

বুদ্ধে গ্রনৃত হটয়। শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে সরুলেরই 
রিশ্ম় জন্মিল। মহাবীর ড্রোণাচাধ্য ও মহাবল পরাক্রাস্ত ধৃষ্টছান্ত' উভগ্- 
পক্ষী অসংখ্য সৈন্যগণের মস্তক ছেদন পূর্বক চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিতে, 

গ্মারস্ত করিলে, বোধ হইল যেন, রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে পুণডরীক বন সমু- 

ভূক হইয়াছে । তখন রণ স্কলের চতুর্দিকে বীরগণের বস্ত্র আভরপ, শন্ব, 

ধ্যজ, বর্দ ও আয়ুধ সমুদয় বিকীর্ণ হইল। ৰীরগণের রুধিরাক্ত কাঞ্চন- 
বিনিশ্থিত তন্ত্রাণ সমুদয় চপল[সনাথ জলদজালের ন্যায় দৃষ্টিগোচর 

কইতে লাগিল। সেই সময় অন্যান্য যহাবীরগণ তালগ্রমাপ শরাঁলন 
জাকর্ষণ পুরর্বক শর দ্বার! মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মানৰগণকে নিপাতিতত করিতে 

আর্ক করিলেন। অসংখা বীরগণের মস্তক, 'অসি, চর, চাপ ও কৰচ 

সমু্ধায় উতস্ততঃ ৰিকীর্ণ হইছে লাগিল। 

হে রাজন! ভখন সমরস্থলে অস্ংখ্য বকন্ধ সমুখিত হইল। পৃ, 
' কক্ষ, রল, শোন, বারন ও শগালগণ মাংসলোলুপ হইয়া কুঙঈীর, অশ্ব ও 

যানবগণের মাংস ভোজন, শোণিত পান, কেশ ছেদন, মঙ্জা ভক্ষণ এবং 

 ক্ষবেবর ও সম্তভক সকল আকর্ষণ করিতে আরস্ত করিল। সেই সময় 

রূপবিশারদ, কৃতান্ত্, সমরদীক্ষিত যোধগণ বিজয়াভিলাবী হইয়া! ঘোর" 
তর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষগণ নির্ভীকচিত্তে অসি- 
মার্সে ভ্রযণ এবং রোবভরে খঠি, শক্তি, প্রাস, শুল, তোমর, পরশ, গদা 
ও পরিঘ প্রভৃক্ি আয়ুধ এবং বাহু দ্বার] পরস্পরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত 

হইল। রথিগণ রথিদিগেয় সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের 
সহিত, কুঙতরগণ কুঞ্জরদিগের সহিত ও পদাতিগণ পদাতিদিগের সহিত 
সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। মদমত্ত মাতঙ্গগণ উন্মত্তের ন্যায় চীৎ- 
কার করিরা পরম্পরের প্রতি আঘাত ও পরম্পরকে সংহার করিতে 
লাখিল । রঃ 

ছে রাজন! মহাবীর ধুষ্টচ্যয় এ ভীষপ সংগ্রামকাঁলে আচারের 
অশ্থগণের সহিত আপনার অশ্ব সমুদ্র সমবেত করিলেন। বাহুৰ্গগামী: 
পারাবভসবর্ণ ও লোহিত বর্ণ অশ্বগণ একত্র সমবেত হুইসা সৌক্ষামিনী. 

অঙ্থলিত জলদের ন্যার শোভ] প্রাপ্ত হইল। তখন শক্ুনিপাভন মহা: 
বীর হউহান আচর্ধযঠক 'লমী পৰ্ভী জবলোকম্ করিয়া রুক্ষর কর্ণ সপ্পা- 
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“র্ন কবিবাধ অভিলাষে শবালন পবিষ্যাগ পূর্বক অসি চর গ্রহণ করি 

€লন এবং রথদণ্ড অৰরশ্বন কবত আচার্যব বে গমন কবির কখন 

অশ্বগণের উপরে, কখন অস্থগণেৰ পশ্চাতে ও কখন যুগমধ্যে অবস্থান 

করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধুষ্টায় অপিহন্তে আচার্যষোর লোহিতবর্ণ 

অস্থগণের উপব ভ্রমণ কবিভে প্রবৃত্ত হইলে, আচার্য্য তাভাব কিছুমাত্র 
বন্ধ অবলোকন কবিতে সমর্থ হইলেন না। শ্যন পক্ষী যেরূপ আমিষ 
লোলুপ হইয়া কাননে ভ্রমণ কবে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুক্র সেইব্ূপ আটার্ধযকে 

স*হার কবিবাৰ অভিলাষে সমবস্থলে বিচবণ বরিতে লাগিলেন । অন 

স্তর কিছ়ৎক্ষণ পরবে বীববর আচায্য দ্রোণ শত শরে বৃষ্টথাক্সেব চন্ম, দশ 

ৰাণে খঙ্গা, চওষষ্টি শন্ব অর্থ সমস্ত এব ছুই ভল্লে তাহাব ধ্বজ, ছত্র, 

পঠ্ঠবক্ষক+ ও সারথিকে ছেদন কবত শবাপসন আবর্ণ আবধণ পূর্বক ্টাভাব 

প্রতি কুলিশ সধূশ জী“বতান্তক শব পবিভ্যাগ বরিলেন ! তদ্দশনে মহাবীব 
সাত্যকি ততক্ষাৎ চতুদ্িশ শব নিক্ষেপ করহ়্ সেই আাচার্ধা নিম্মুক্দ শব 

ছেদন পৃব্বক ধুষ্টগ্যম্নকে সি“হমুখে নিপাত মুণ্ণৰ ন্যাষ আচার্য্য হইতে 

বক্ষ কাবলেন। সেই ভীষণ সমবে ভাবীর মাত্যকি ধুষ্টহু/য়কে বঙক্ষা 

কবিতেছেন দেখিষ! বাধামান দ্বোণাচাশ্য আঅবশন্ষে ঠাভাব প্রতি ষড 

বি.শতি শব নিক্ষেপ পূর্বক স্থগুয়গণকে বিনাশ রবিতে লাগিলেন । 

মহাবীর সাঠ্যকি ভদ্দর্শনে রোষপরনশ হনযা শাচ'ত।াব বন্ষংস্থলে ষডত৩ 
বি'শণত শব পরিত্যাগ কবিলেন। ভখন বিয়া ।বী পাঞ্চালদেশীষ 

রর্ণণণ সাত্যকবে আগায্যর অরতিযুখে শমপ পু বাত দেশর তত" 

শ্টৎ”ৎ বৃষ্টত্ায়কে বণস্তথল হইল আপস তবত বরলেত | 

তাক্টনবতিতম অব্য | উই 

ধুচবাষ্্র বকহছুলেন, হে সঞ্জয়। বুদ্ধ পবীব কন্াবগ সান্যর আচাঁধ্য- 

শিক্ষিত শব ছেদন কণবষণ ধুষ্টদ্যুয়কে রঙ্গ করাল, বস্মপাবিগণের শ্রেষ্ঠ 

মহ্থাধন্দ্ধৰ দ্রোণাটার্ধ্য লাত্যকিব প্রন্ঠি জুদ্ধ হইয়া বি কপে সংগ্রাম 
কহিলেন? * 

সঞ্জয় কভিলেন, হে বাজন। সেই সময় মন্থাবণ আচার্য রোষপববশ 

হইয়া শবাসন গ্রহণ পূর্বক হেমপুঙ্ঘ শব ও নারাচ সমূহ পরিত্যাগ কৰত 

ব্াদিঙানন। বিবটিত দশন, শ্রাম্বাক্ষ মঙ্ছাভৃজঙ্গের 'ন্যায়গ দীর্ঘ মিশাস 
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পরিশ্তাগ করিষা সাত্যকির অভিুথে জ্রতবেগে গমন করিলেন । তার 

বক্তবর্ণ অশ্ব সকল এরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল ষে, দেখিশেই বোধ 
ভয় যেন, উহারা গগণমার্গে গমন বা শৈলোপ'র সমুখান করিতেছে । 

সেই সময় অরাভিনিপাতন মহাবীর সাত্যকি শক্িখজীধারী অমর্ষপরায়ণ 
আচার্ধাকে বেগগামী রথে আরোহণ পূর্বক শরাদন আকর্ষণ এবং বহুৰিধ 

শর ও নারাচ পরিষ্যাগ করিয়া বজনির্ধোষশালী সলিলধারাবর্ধী পবন- 

বেগ্চালিত বিছ্যাদ্দামরঞ্জিত মহামেঘের ন্যার আগমন করিতে দেখিস। 

ঈবহ হাসা করত সারখিকে কহিলেন, হে হুতত! তুমি সত্বরে এই স্বধর্দ্রপরি- 
বর্জিত, ছুর্ষ্যোধনের সাশ্রিত, রাজপুত্রগণের আচার্য্য, বীরাভিমানী ব্রাঙ্ষ- 

ণেব অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। সারথি তৎক্ষণাৎ সাত্যকির আদেশান্- 
সরে রজতমন্সিভ পবনবেগগামী 'অশ্বগণকে 'আচার্ধের অভিমুখে উপ- 

লী করিল। 

হে রাদন'। অনন্তর শকত্রনিপান আচার্য দ্রোথ ও শিনিবংশসমুদ্ভুভ 

সাত্যকি উভষে খোর 5৭ সংগ্রাষে প্রবৃত্ত হইয়া পরম্পরের প্রতি সজিল- 
ধারার ন্যায় বু স্চ্শ্র শব বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ্বীরম্বয়ের 
শর মমুন্ধে গগপণম ছল ও দিশ্ুগল মমাচ্ছন্ন হইলে, প্রভাকরের প্রত! 

বিনাশ ও পধনের গভিরোধ হইল। এইরূপে উভদ্বের শরবর্ষণে 

সংগ্রাম স্থল অন্ধবাবৰে আচ্ছর হইলে, অন্যান্য বীরগণ উহা! নিতান্ত অনি- 
বাধ্য বোধ করিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
ততৎ্কাঁলে নরব্যান্ব দ্বোৌণাচাধ্য ও সাত্যকি পরস্পরের শ্রতি সমভাৰে শর 

বর্ষণ করিতে আরম্ত করিলেন। তাহাদের শরধারা নিপাভের গভীর 

ধ্বনি স্থুরবাজ ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রনির্ধোষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
নারাচবিদ্ধ বীরগণের গাঞ্জ আশীবিষ দষ্ট সর্পের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর হইয়! 

উঠিল। বণোম্মত্ত মহাবীর জ্রোণাচার্ধ্য ও সাত্যকির অনবরত জ্যানির্ধোষ 

কুলিশাহত পর্বতশ্রঙ্গনিশ্বনের ন্যায় শ্রতিগোচর হইতে লাগিল। উভয়ের 
রখ, সারথি ও অঙ্ব সমস্ত হেমপুজ্ঘ শরে বিদ্ধ হইয়। বিচিত্র শোভা ধারণ 

করিল। অকুটিল নিপ্ধল নারাচ নিশ্মোক নির্শুক্ত উরগের ন্যায় নিপতিত 

হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তাহার! উভয়ে উভয়ের ছত্র ও ধ্বজ 
ছেদন পূর্বক মদক্রাবী মাহচ্গদ্য়ের ন্যায় রধিরাক্ত কলেবর হইয় বিজয়া- 
ভিলাষে পরস্পবের প্রতি প্রাণাস্তক্র শর সমূহ পরিত্যাগ করিতে রন 
হুইলেন। 

হে রাজন। ইন ইসন্যগণের গর্জন ও উতক্রোশ এবং শঙ্খ ও ছি 
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খনি, এককালে তিরোহিত হইল । সৈনাগণ নিস্ত্ধ ও যোধগণ সংগ্রামে 

বিমুখ হইয়া কৌতুহলাবিষ্টচিত্ে আচার্ধ্য ও সাত্যকির দ্বৈরথ যুদ্ধ নিরীক্ষণ: 
করিতে আরম্ভ করিল। যাবতীয় রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদ্দাতি- 

শ্নণ তাহাদের উতভক্ষের চতুর্দিকে ব্যহ নির্মাণ পূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া 
'অনিমির্ধলোচনে যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। মুক্তাবিদ্রম পরিশো ভিত 

মণি কাঞ্চন বিভূষিত ধ্বজ, বিচিত্র আতরণ, স্থবর্ণময় কবচ, পতাকা, 

বিচিত্র কম্বল, নির্মল সুশাণিত শস্ত, অখগণের চামর এবং কুঞ্শরগণের 

কাঞ্চন ও রজত বিনিন্মিত কুস্তমাল! ও দশন বেষ্টনের প্রভা দ্বার৷ সৈন্যগণ 

বলাহক রাজিবিরাজিত খদ্যোত সমূদ্যোভিত সৌদামিনীসন্বলিত প্রাৰুট্- 

কালীন জলধরের ন্যায় দৃিগোচর হইল । উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ এই- 

রূপে মহা! সাণ্ত্যকি ও দ্রোণাচার্ষের সেই অদ্ভুত সংগ্রাম দর্শন করিতে 
লাগিল। ব্রহ্মা ও চন্ত্র প্রভৃতি দেবগণ এবং সমস্ত সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর 

ও মহোরগগণ বিমানাশ্রে অবস্থান পূর্বক এ বীরদ্ধয়ের বিচিত্র গমন 
প্রত/াগমন ও আক্ষেপ দর্শন করিয়। বিশ্য়াপন্ন হইইলেন। তখন সেই 

মহাবল পরাক্রাত্ত বীরদ্বয় স্বস্ব লঘুহস্তত! প্রদশন পুব্বৰ পরস্পরকে 
নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিছিহঙ্গাত তবে হাব সাত্যকি 

ন্ুশাশিত সায়ক সমূহে আচারধ্যের শর সকল ও *রনন ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন। অরিন্দম দ্রোণ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পুব্ধব তাহাতে 

জ্যারোপিত করিলেন। মহাবীর সাত্যক অর্বিলম্বে ভাহাও ছেদন 

করিয়া ফেলিলেন। শিনিবংশ1বতংস সাত্যবি, এইবপে তষাড়শবার 

আচার্য্যের শরাসন ছেদন করিলে, দ্রোণাচাধ্য তাহার অলৌকিক কার্ধয 
ও পুরন্দরের ন্যায় হস্তলাঘৰ অবলোকন করিয়। মনে মনে চিন্তা করিতে 

লাগিলেন বে, মহাবীর পরশুরাম, কার্তবীর্ষ্য ও খীরবর ভীঙ্মের রূপ 

অন্ত্রবল, মহাত্মা সাত্যকিরও সেইরূপ অস্ত্রবল,লক্ষিত হইতেছে। মহাবীর 

দ্রোণ এইরূপে মনে মনে সাত্যকির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরম সম্তোষ 

লাভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ (্রাণাচার্ষের 

হন্ডতলাঘব পরিজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু সাত্যকির লঘুহস্ততা বিদিত ছিলেন 

না। এক্ষণে তাহার অসাধারণ কার্য সন্দশন করিয়া পরম পরিতুষ্ট 
হইলেন। | রর 

অনস্তর অনস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অরাতিবিমদ্দন ফড্রোণাচার্য অন্য শরাসন 

গ্রহণ পূর্বক অস্ত্র সন্ধান করিলেন। সাত্যকিও অতি সত্বরে স্বীর অস্ত্র 

'আ্ভাবে তাহার অস্ত্র ছেদন পূর্ব তাহার প্রতি নিশিত »শরু সমুহ বর্ষ ণ 
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করিতে পাগিলেন। তদশর্নে সকপেই আশ্চধ্যান্িত হভল। রল্ধীশ; 

লাভতিজ্ঞ কৌরবগক্ষীয় বীরগণ সাত্যকির যুদ্ধকৌশল ও অমানুষ বন্ম 

সঞ্ল অবলোকন কবিদ্বা তাহাকে অসংখ্য ধনাবাদ প্রদান করিতে লাগি- 

লেন। দ্রোণাচার্্য যে নঞ্চল অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর পাতাবিও 

সেই সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ বরিঠে আরস্ত করিলেন। ধন্ুর্বেদাবশারদর 

ব্ক্রবিধাতী ভদ্রাখা০।ব। দশ কথাঞ্চত সন্ত্রস্ত হলেন । পরে সাতি- 

শয় এরাযাব হংয়। জাহ্্যরিব শ্ধিন ধাসনায় দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ 

কারণেন। ভথন মহাবল পাঙ)কি €দ্বাদাঢাধাকে শন্রব্ঘাতী অতি 

ভীবণ আগ্রেবাশ্্র গ্রহণ খদিতে দেখির। দব্য বারুণাপ্র গ্রহণ পুর্ধক সি'হ 

নাণ করিত জাগিযেন। চজই উভয় বীর এইরূপে দিব্যান্ত্র গ্রহণ 

কুখিলে চতুদিকে হাহাকার ধ্বনি লমুখিঠ হইল। তখন খেঢর প্রাণি- 

গণও আন4 হর গরিহাব কঙ্গিল। এর মহাবী৫দ্ঘয়ের শরাসনপম- 

পিত দিখ্যাত্রদ্ঘয় গরষ্পবের প্রভাবে পবস্পর ব্যর্থ হইয়া গেপ। হে 

পাজন্। এ সমর ৩%ব।ন্ মগীচিশাণী অস্তগমনে উন্মুখ হইলেন । তখন 
ধন্মপাঞ যুধিষ্টির, তাএসেপ, পকুণ ও সহদেব সাত্যবিকে রক্ষা বরিতে 

লাগিলেন | বিণটক5) এককটয়াখিপতি এবং মৎস্য ও পাল্যদেশীয় বীর- 

গণ ধু প্রত বীগগণেগ সাইত পফ্োণের অভিমুখে ধাৰমান 

হইলেন। ৩খন সং সহ রাজকুমার হুঃশাসনকে অগ্রসর করির। 

অপ্দিগণ পর্সিবৃত প্রোণাচার্ধযকে বঙ্গ! করিখার নিমিও তাহাব নিবট 

গমন করিপেদ। উভয়পক্ষের ঘোগতর মংগ্রাম আধন্ত হইল। পাথিব 

ধুলে ও বীবগণেব শরডাণে রণস্থল পবিব্যাপ্ত হইলে, সবজেই ভয়- 

বিইবপ হণ এব" বিছুঈ দ্ষ্টিগোচব ইল না, শুখন সমরকার্ধ্য অনি- 

রূমে সম্পাদিত ২ইতে লাগিল। 

একোন শততম অধ্যায়। ৯৯। 

.তহ রাজন! এ সয় দিবাকর অন্তগিরিশিখরের জতিমুখীন হইলেন।' 
দিবস ক্রমে অবসন্ন ও মার্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ মন্দীভূত হইতে লাগিল। 
ভথন যোধগণের মধ্যে কেছ কেহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত, (কহ কেহ যুদ্ধে বত, 

কৌ ওই গুঅগায় সমাগত এবং কেহ কেই রণস্থণে 'অববস্থিতি করিতে 
পাংখন ও এই শ্রথাহর লেই দিবাবসানব নে দৈনাগণ পরষ্পর অাতি 



দ্রোশ গর্ব । হত 

'লাষী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, মহাবীব বাসদের ও তজ্ছুদ সিরা 

আযুদ্রথের অভিমুখে ধাখমান ১ইলেন। সহায্সা বাসদের যেষে হনে 

রথ সঞ্চালন করলেন, মহাবীর অজ্ঞুন স্ুশানিত শরনিকর দ্বারা সৈনা* 

গণকে অপসারিত করত সেই সেই স্থানে রথ গমনের পথ করিতে লাগি: 

লেন। মহ্থাম্মা পার্ধেৰ রখ ষেযে স্থানে গমন করিল, কৌরবপকঙ্গীক় 

সৈপাগণ সেউ সেই স্তানে তদীর শরনিকরে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বীর্ধা- 
বান বাস্রদে? উত্তন, মধ্যম ও অধন এই ত্রিবিধ মগুলাকার গতি প্রদর্শন 

পূর্বক স্বীয় বথদিজ্ 4 উপুশ্য প্রকাশ করিতে আরম করিলেন? 
কালাগ্ি স্মিত, জায় শ মাঙ্ষিত। মাকতবেগগামী বৈণৰ ও আর! 

শব সকল পি তির সহি শবান্িগণের পোণিতপানে প্রবৃত্ত হইল । 
মহাস্থা বাপে আন্ধাপ তা হথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, রথ 

রূঢ় ধনগ্ষরের চা শন, শবনলকর অরাতিগশকে সংহার না করিতে 

করিতহেই উহ এক »আাশ অন্ত উপনীত হইল । হৃষীকেশ গক্ড় ও 

বাযুবেগ সম্পন্ন অশ্ব সঞ্চালন দ্বার! অখিল লোক বিম্ময়াবিষ্ট করত আগ- 

মন করিতে লাগিলেন । হে রাজন! অজ্জনের মনোমারুতবেগগামী' 

রথ যেন্ধপ বেগে গমন করিয়াছিল, তপন, পুরন্দর, রুদ্র, বৈশ্রবণ বা! অনা 

কাহারও ব্লগ সেইরূপ বেগে গমন করিতে পারে না। এইরূপে পর- 

বীরহা কেশব রণস্থণে প্রবিষ্ট হইয়া সত্বরে সৈনামধ্যে অশ্ব সঞ্চালন করি" 

লেন। অশ্বগণ যুদ্ধবিশারদ শ্রগণের শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও ক্ষুৎ- 
পিপাসায় সাতিশয় কাতর হইয়াছিল, সুতরাং সমরভূমিস্থ রথ সমূহের 
মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়া অতিকষ্টে রথ আকর্ষণ পূর্বক বিচিত্র মগুলাকারে 
পরিভ্রমণ করত নিহত মনুষ্য, নাগ, অশ্ব ও রথ সমূহের উপরিভাগ দিয়া 
ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিল । 2 

হে রাজন! তখন মবস্তি দেশীয় ধিন্দ ও অন্থবিন্দ মহাবীগ ধনগ্তয়কে 

শ্রাস্তবাহন অবলোকন করিয়া সেনাগণের সহিত তাহার অভিষুথে গমন" 

করত তাহারে চতুঃষঠি, ৰাহুদেবকে সপ্ততি ও তাহাদের অশ্থগণকে শভ: 

শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জন রোষপরবশ হইয়। তাহা-. 

,€৫দর প্রতি মর্খ্বরভেদী নত পর্ধ নয় বাণ নিগ্ষেপ করিলেন। মহারলশালী.- 
' বন্দ ও অনুষিন্দ অজ্জুনের শরাঘাতে নিতাত্ত' ভুদ্ধ হইয়া] তাহাকে ও 

“বাহুদেৰকে শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তথন- 

'মহাবীর অজ্জুন ছুই তল্ল দ্বারা শীত্র উঁহোদিগের বিচিত্র. শরাসনন্বয় 

কিপক্ৌোজল: ধ্বচয় ছেদন করিয়া ফেপিতোননা মহাব্রী বিন :9 অনুবিদা 



ই১$ শ্রহাভারত । 

জত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করত পরোঁষভরে অর্জুনের প্রতি শরবর্ধণ 
ক্ষক্িতে লাগিলেন । পাওুতনয় অর্জুন তদ্দশনে ক্রোধে কম্পিতকলেবর 
হইয়া, পুনরায় ছুই শরে তাহাদের উভয়ের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলি- 
জেন এবং স্থবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত শরজালে তাহাদিগের সারথি, পদাতি, 
খৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্থগণকে সংহার করত ক্ষুর প্রান্তর দ্বারা বিন্দের মস্তক ছেদন 
করিলেন । মহাবীর বিন্দ অঙ্ভুনশরে বিগত্তপ্রাণ হইয়1 বাতভগ্ন মহীকুহের 
ম্যায় ভূলে নিপতিত হইপেন। তখন মহারথ অন্বিন্দ ভোটে নিধন 
দরশনে সাতিশয় তুদ্ধ হইয়। সেই হতাশ রথ পরিত্যাগ পূর্বক গদাছন্তে 

অঞ্জনের অভিমুখে গমন করত মধুস্দনের ললাটে গদাঁঘাত করিলেন । 
যহাত্মা মধুহদন অন্বিন্দের গদ্দাঘাতে কিছুমাত্র বিকম্পিভ না হইয়া 
বৈনাক ভূধরের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তখন ধনগ্রর ক্রোধ- 

পরবশ হইয়া ছয় শরে অনুবিন্দের বাহদ্বয় পদদ্ধয্, মস্তক ও শ্রীবা ছেদন 

করিয়া) ফেবিলেন। 

এইক্ূপে মহাবলশাল ধিন্দ ও অনুবিন্দ নিহত হইলে, তাঁহাদের অনু- 

গ্রামিগণ ক্রোধতরে শর বর্ষণ করত অঞ্জুনের গু ধাবমান হউল। 

যহাঘীর অঞ্জুন সত্বরে স্থতীক্ষ সায়ক দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিয়া 

গ্রীষ্বকালীন অরণ্যদহনকারী হুতাশনের ন্যার, েনির্ক্ত দিবাবরের 
ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগিলেন । কোৌপ্বপক্ষীয় খীরগণ অজ্ঞুনকে অব- 

লোক্ন করিয়া প্রথমতঃ সাতিশয় ভীত হইলেন; কিন্ত পরে তাহাদের 

শ্রাস্ত ও জয়দ্রথকে দূরবর্তী বিবেচনা! করিয়। প্রসন্নচিত্ডে সিংহনাদ পরি- 
ত্যাগ পুর্বক চতুর্দিক হইতে ধনঙীয়কে আক্রমণ করিতে লাগিলেন । 
পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় তাহাদিগকে রোষভরে আগমন করিতে দেখিরা বান" 

দেবকে কহিলেন, হে বাস্দেব! আমাদিগের অশ্ব সকল শরতাড়িত ও 

শ্রাস্ত হইয়াছে; জয়প্রথও আঁডদুরে অবস্থান করিতেছে । তুমি সর্বাপেক্ষ। 
প্রান্ততম ও পাওবগণের লোচনস্বরূপ ; অতএব এক্ষণে তোমার মতে 

ফি কর। কর্তব্য। পাগবেরা তোমার বুদ্ধিক্টেশলেই সংগ্রামে শক্রগণকে 

পঞ্মাক্গয় করিতে ষমর্থ হইবে। এক্ষণে আমার মতে অশ্থগণকে বন্ধন 

হইতে বিমুক্তকরত তাহাদের শল্য মোচন করা কর্তব্য। মধুস্থদূন অর্জনের 

বাক্য শ্রবণ পূর্বক কাঁহলেন, ভ্রাতঃ! তুমি যাহা কহিতেছ, ত"হা আমারও 

ঘভিপ্রেড। তখন অজ্ঞুন কহিলেন, হে সথে! তুমি এই স্থানে 

অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় কর্তব্য কম সম্পদান কর ; আমি. সৈন্যগণক্ধে 

দিবারণ করিতেছি), র 
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অহাবীর় আর্জ,ন এই বলিয়া! অসম্তাত্তচিত্তে রখ হইতে * অরতরগ 

পূর্বক গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করত অচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে 

লাগিলেন। তখন বিজয়াতিলাষী ক্ষত্রিয়গণ অর্জ,নকে ভৃতলস্থ দেখিঙ্কা 
এই শাক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়, এইন্ূপ বিবেচনা! করত অসংখ্য 
রথণ্দমভিব্যাহারে শরাসন আৰর্ষণ ও বিচিত্র অস্ত্র সমুদয় নিক্ষেপ করিস 

মাতঙগ যেমন সিংহের অভিমুখে ধাবমান হয়, সেইন্ধপ তাহার অভিমুখে 

গমন ও তাহারে অবরোধ করিলেন । মহাবীর ধনজয় ক্ষত্রিয়গণের 

শবজালে মমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছন্ন দিনকরের ন্যায় শোভমান হইতে 

লাগিলেন। তখন সণ্গ্রামস্থলে পরবীরহ। পার্থের অস্ভুত বাহুবল 'দৃষ্ট 

ইইতে লাগিল । তিনি স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে বিপক্ষান্ত্র নিরাকৃত ও সমুদক্স 

যোধগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সৈনাগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন? 

শর সকলের প্রগাঢ় সহঘর্ষণে আকাশমার্গে প্রজ্বলিত পাবকের আবির্ভাব 
হইল অপংখা বীরগণ বিঙ্গয়াভিলাষী হইয়া জুদ্ধচিত্তে বহুসংখ্যক 
শোণিতোক্ষিত মদম্রাবী মাতঙ্গ ও অশ্বগণ সমভিব্যাহারে একমাত্র 
অজ্ঞুনকে পরাভব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তাহাদিগের রখ 
লঞ্ল নবুদ্রের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হুইতে লাগিল। শর সকল &ঁ সমুস্ত্েক্ 
তরঙ্গ, প্ৰবস আণর্ধ, হুন্ডী নক্র, পদাতি মৎস্য, উষ্ভীষ কমঠ এবং ছত্র 
পতাকা সকল ফে্নের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । মহাবীর অর্জন 
বেলা স্বরূপ হইয়া সেই অক্ষোভ্য রগসাগর নিবারণ করিলেন। সেই 
সময় মহাস্ত্া মধুস্দন অশস্কিত চিন্তে পুক্ুষশ্রেষ্ঠ ধনঞয়কে সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন, হে সথে! অশ্বগণ জলপানের নিমিত্ত !নক্যাস্ত ব্যাকুল হই" 

রাছে; এক্ষণে ইহাদিগের জল পান কর! নিতাস্ত আবশ্যক; অৰগান্থ- 
নের তাদৃশ প্রয়োজন নাই) কিন্ত সমরভুমিতে একটিমাত্র কৃপও দৃষ্টি- 
গোঁচর হয় না) 'মতএব ইহার কোথায় জল পান করিবে? অস্যাবীন্ঈ 
ধনঞ্জয় বাস্বদেবের এই বাক্য শ্রথণে এই জলাশয় রহিয়াছে বলিয়া এৎ- 
ক্ষণাৎ অশ্থগণের জলপানার্থ অস্ত্র দ্বার! পৃথিবী বিদারণ পূর্বক হংস, 
কারগুৰ ও চক্রবাক স্থশোভিত, মৎস্য ও কৃল্ম সমাকীণ, খাস্িগণ 
নিসেবিত, নিশ্দল সলিলশালী, বিকসিত কমলদলবিরাঞজ্জিত এক 
স্থবিস্তীর্ণ সরোবর নিম্মাণ করিলেন। দেবর্ষধি নারদ সেই সরোৰর 
সন্দশরনার্থ তখায় সমাগত হুইলেন। বিশকম্ম সদৃশ অন্ভুতকস্মা ধরন 

তথায় শরবংশ, শরস্তস্ত ও শরাচ্ছাদনসম্পন্ন অন্ভুত শরগুহছ 'নিশ্মাণ 

করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থের ত শাশ্চর্যয কার্ধযদর্শনে চনন্কাত 
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ইয়া হাস্য বত উ্টাছাবে বারবার সাধুবাদ প্রদান করক্জে 
লাগিলেন। 

স্্ জা ৩ জপ 

শততম অধ্যায় । ১০০ । 

হছে রাজন্' এইন্ধপে মহামতি ধনঞ্জয়ের প্রভাবে বণস্থলে সলিল 

সমুৎপন্ন শরগৃহ নির্মিত ও শক্রসৈন্যগণ নিবারিত হইলে, মহাত্মা কেশব 

'রথ হইতে অবতরণ পূর্বক কক্কপত্র সমাযুক্ত শরে নির্ভিন্ন অশ্বগণকে মুক্ত 
“করিলেন । যাবতীয় সিদ্ধ ও চারণগণ এবং সৈনিকগুরুষ সকল মহাবীর 

'অর্জ,নের সেই অভূতপূর্ব কাধ দর্শনে ভীহাবে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান 

করিতে লাগিলেন । মহাবীরগণ কোনক্রমেই ধনগ্রু়কে নিবারগ করিতে 

গার্িলেন ন! দেখিয়া! সকলেই চমত্কৃত হইলেন । মহাবীর ধনগ্রয় অসংখ্য 

'মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, ও রথের আক্রমণেও ভীভ না হইয়া! সমস্ত বীরগণকে 
'তিক্রম করত অদ্ভুত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । নরপতিগণ ধন: 

ঞয়ের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহামতি পুরন্দর- 

তনয় তাহ!তে কিছুমাত্র বাথিত হইলেন নাঁ। যেক" সাগর নদদীগণকে 

অনায়াসে ধারণ করে, তদ্রুপ বলবীর্ঘ্যপন্পান্ন ভর্চন বীবগণের নিক্ষিঠ 

শত শত শর, গদ ও প্রাস সমব্তহ হবাগ্রণতহ ধালল কলেতহ লাশিলেন। 

তাহার শরবেগ ও স্বীয় ভুদবলে রিল উশুহা হজ সমুদ্ষ বিফল 

হই] গেল। যেক্ধপ একমাত্র লো চপ উদিত ক নিবাবণ কনে, 

তন্দরপ অর্জুন একাকী হৃতলন্ হইয়:ও বথনাত হাথ নল কিতিক নিবা 

রণ করিলেন। এ সময় কৌরৰগণ্ণ তন ৭ বাসুদেবের অহ্রাডুত 

পরারুমের ভূয়সী প্রশংসা কবিয়া কহিতে ল:গিলেন যে, মহা গ্রভাৰ 

আর্জুন ও বাস্দেব সমরক্ষেত্ধে জশ্বগশকে রথ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, 

ইহ! অপেক্ষা আশ্চধ্য আর কি আছে। খী চছাবীএছয রণক্ষেত্রে অসা- 
শারণ তেজঃ গ্রাবাশ করত আমাদিগকে ভয়ে নিতান্ত অভিভূত্ত করি- 

বাছেন। 

7; &ছ রাজন! শভখন ছশ্ববিদযাবেশারদ মহামতি বারদেন সৈন্য গণ 

গামক্ষে সেই অঙ্জুনলিশ্মিত শরগৃহে ক্ষশ্থগণকে আনয়ন পূর্ব ক ভাহাদের 

ল্রিযাপনোদ্ন কারলেন এবং শ্বহস্তে তাহাদিগণের শল্যোদ্ধার ও গাত্র- 

পরিমার্জন করত শ্াহাদিংকে দল পান কবাইলেন। কিয়তক্ষণ পরে 
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অনগরণেয জলপান, হ্গান। ভোজন ও প্র বিনোদন সমাধান হইলে, 
যহাষযতি ব্াস্থদেব হষ্চিত্তে তাহাদিগকে পুলর্্ধার উৎকৃষ্ট রথে সংযোজিত 
করিয়? অর্জুনের সহিত তাহাতে আরোহণ পূর্বক ক্রুতবে্ধে গমম করিতে 
শাগিলেন। কৌরবপক্ষীন্গ বীরগণ মহাবীর পার্থের রথে বিগততৃষ্ণ অস্ব- 
গণকে মংযোজিত দেখিক্গ। পুনরাস্র বিমনায়মান হইলেন। তাহরা ভগ্মমপ্ত 
ভুজঙের ন্যায় দীর্ঘ নিখাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হাস ! 

কেশব ও ধনঞ্জয় গন করিয়াছে; আমাদিগকে ধিক! তথন এক গরথারূড় 
বশ্থাচ্ছাদিত কলেবর শক্রনিপাতন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় কড়া করিতে 

করিতে মেন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে ৰিনাশ করত ক্ষত্রিক্নগণের সমক্ষে 
স্বীয় বাছ বীর্ধ্য প্রকাশ পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে 
অন্যান্য সৈন্যগণ গাছা্গিপকে প্রবলবেগে গমন করিতে দেখিয়া উচ্চেং- 
স্বরে কহিল, হে কৌরবগপ। ওঁ দেখ, বাস্থুঘেৰ ধনুদ্ধরগণের লমক্ষে রথ 
সঞ্চালন পূর্বক আমাদিগকে ছিন্ন ভৈল্ন করিয়। জয়দ্রথের অভিমুখে গমন্ 
করিতেছেন? অভ্ভএক তোমর? সস্থরে কেশব ও খধনঞয়কে বিনাশ 
করিতে বত্ববান্ হও । 

হেরাজন্! তখন কোন খাপ নরপতি রণস্থলে এ আশ্চর্য্য ব্যাপার 
সন্দর্শন করিয়া! কহিতে লাগিলেন, €'র £ ছুর্রতি হুর্যোধনের 'আঅপরাধেই 
মহারাজ ধৃতরাধর, সমস্ত সৈন্য, ক্ষতরয়গণ ও সমুদয় পৃথিবী এককালেই 
উৎসন্ন হইল; উপায়ানভিত ছুর্ষেয1ধন ইহা অবগত হইতেছেন না । কেহ 
কেহ কহিলেন, সিন্কুরাজের আর কোনকর্ধপেই নিম্তার নাই। তিনি 
নিশ্চয়ই কৃতান্তভবনে গঙ্কন করিবেন ; তাহার নিষিভ বাহা কততব্য হুর, 
কুক্ুরাক্স এক্ষণে তাহার অনুষ্ঠান করুন। হে মহারাজ ! ত্র লময় মহা 
ৰীর ধনঞজয় অক্লান্ত অশ্ববোজিত রথে আরোহণ পূর্বক জরদ্রথের অভি- 
সুখে অতি বেগপহকারে গমন করিতে লাগিলেন, কৌরবৰ্পক্ষীয় বীর- 
গণ সেই শত্ত্রধরাগ্রগণ্য করাল কৃভাস্তোপম মহাবীর অর্জুনকে কোন্ 
ক্রমেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। আরাতিনিপাতন অর্জুন "সিদ্ধু- 
রাজের অভিযুখে গমন করিবার নিমিত্ত মৃগকুলঘাতা কেশরীর ন্যাঙগ 
কৌরব সৈন/দিগকে নিজ্রাবপ.ও বিলোদ্ঠন করিতে লাগিলেন। মহামন্তি 
বাঙ্ছদের সৈন্যসাগরমধ্যে অবগাহন পূর্বক. বিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন: ও 
পাঞ্জন্য শঙ্খ ধ্বনি কারতে আরম্ভ করিলেন! অঞ্জনের অশ্ব দকল 
এপ ফ্রুতবেগে গনন করিল যে, ভতকর্তুক বিনিস্মুক্ত শর সমূহ তাহার 
পশ্চান্তাগে নিপতিত হইতে লাগল। কনজ্ঞরপ্ভূপতিগণ ও ভ্রানাংন্য বীর 

সি 
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সকল অরভ্রথ ৰধোৎসুক অর্জুনকে চতূর্দিকৃ হইন্ডে পুসরায় আক্রমণ 
করিলেন। সৈনাগণ এইরূপে অঙ্ছুমের অসুখে গমন করিলে, রাজ! 
হর্ষেোধন তৎক্ষণাৎ তীহার পচ্চাৎ ধাৰমান হইলেন। সৈন্যগণ যহা- 
বাহু অঞ্জুলের বাস্তোদ্ধতপতাকাস্ত, জলধরগন্ডীনিশ্বন, কপিধ্বজ কথ অৰ- 

লোকন পূর্ঘ্বক ধিষর হইলেন । তৎকালে পার্থিৰ ধূলিপটল সমুখিন্ত 

কইয়া দিবাকরকে আচ্ছা্গিত করিলে শূরগণ শরনিপীড়িত হইয়া! কেশৰ 
ও ধনঞজয়কে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। 

একাধিক শততম অধ্যায় । ১৯১ । 

ছে রাঁজন! কৌরবপক্ষীয় নরপতিগণ কেশৰ ও অঞ্জুনফে সৈন্যমধ্যে 
প্রবেশ করিতে দেখিক্স। প্রথমতঃ ভক্ষে পলায়ন করিতে উদ্যত হুইলেন। 

ভদস্তস্তর তাহা সত্বসন্ধুক্ষিত ইটনা রোবতরে স্থিরচিত্তে অঞ্জনের সম্মুখে 

গমন করিভে লাগিলেন। বাহার ক্রোখে সমুদ্ধেজিত হুইয়! ধনগুয়ের 
সহিত যুদ্ধার্থ গন করিলেন, তীঙ্ছার1 দগুদ্রে নিপতিত তরঙজগিণীর ন্যায় 

অইয় প্রত্যাগমন করিলেন না। তঙর্শনে অসাধু ক্ষত্রিয়গণ বেদবিযুখ 
নাস্তিকের ন্যায় নিরয় গমনের ভয় পরিহার পূর্বক লংগ্রামে পরাদুখ 

হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় পুরুষোভম ৰাস্ুদেব ও 
ধনঞয় খআচার্ধোর সৈন্য লমুহ বিদারণ ও রথিগণকে গভির কৰক্ষ 
অস্ত্রজাল হইতে বিসুক্ত হইয়া রাছতদন বিনিগত চক্ত্রার্কেব যায় ৬ মভা 

জাল বিসুক্ত মকরাস্য বিনিঃস্যত মৎস্যদ্বয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতে হা 5শ 

লেন এবং মকর যেরূপ সাগর সংক্ষোভিত করে, তত্রা পড়ে পাছে 

কৌরব সৈন্যগণকে ৰিক্ষোভিত করিলেন। ৃ 
হেরাজন্। ধে সময় মহাৰাহু ধনঞ্জয় ও মধুকদ্রন আচার্ধে;ত সৈপ:- 

সধ্যে অবস্থিত্তি করিতে ছিলেন, সেই সময় আপনার পুত্রগণ "ই ভদপআটির 

ধোদ্ধবর্গ এইন্সগ বিবেচন1 করিয়াছিলেন যে, যাজ্ুদেন 5 ধরল 7 খুন 

আচার্য ও হার্দিক্যের নিকট পরিআ্াণ লাভে সমর্থ হই তেল 7) কও 
শিদ্ুপভির আর কেন বিপদের. আশঙ্কা মাই জয়দ্রথের রক্ষার্থে 

কৌরৰগণের মনে এন্ধপ বলবন্তী আশার মধণর হইয়াছিল, কিন্ত মহা! 
ৰাস্তদেষ ও ধনঞ্জর় আচাধ্যক্ষে অতিক্রম করিয়! গঙ্ন করিলে, তাহ 
দিগের সে আশা একেবারে নিশ্ুল হইল। তাহারা প্রজ্জগিত জদল লমৃশ 



ভগ পর্ব। ৪১৯ 

মহাঁগঁতাপশালী মহাবীর মধুস্ন ও অজ্জুনকে দ্রোণসৈন্য এবং ভোক্ছু- 
সৈন্য অতিক্রম করিতে দেখিয়া এককালে জয়দ্রথের আঁশা পরিত্যাগ 
করিলেন । তখন শক্রকুল ভত্্রৰর্ধন নির্ভাকচেত1 রুষ্ণ ও অজ্ঞুন গরম্পর 

জয়দ্রথ ৰধ বিষয়ক পরামর্শ করত কহিলেন, কৌরব পক্ষীয় ছয় জন, 
মহ্যরথ জরভ্রথের চস্কুর্দিকে অবস্থান পূর্বক উহারে রক্ষা করিতেছে, 

কিন্ত  ছুরাত্মা একৰার আমাদের নয়নগোচর হইলে, কখনই যুক্তি. 
লাভে সমর্থ হইবে না। অধিক কি, বদি অমররাজ ইন্দ্র স্বয়ং অমরগণের 
সহিত সমবেত হইয়া সমরে উহাকে রক্ষা! করেন, তাহা হইলেও আজি 

উহার পরিত্রাণ নাই । হেরাজন্। মহাৰাহ কেশৰ ও ধনঞ্রয জয়ভ্রথকে 
অন্বেযণ করত এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন উহাদিগের 

প্র সকল কথা জাপনার পুঅগণের শ্রবৰণগোচর হইল। ঘৎকালে মহা 
ৰীর কৃষ্ণ ও.অঞ্ঞুন মরুভূমি 'অতিক্রমগানস্তর জলপানে পরিতৃপ্ত মাতঙ্গ- 

দ্বয়ের ন্যায় শোভষান হইলেন। ৰণিক্গণ সিংহ, ব্যাজ ও গতসমাবীর্শ 
শৈল অভিক্রম কির! যেক্ধপ প্রসন্নচিত্ব হয়, জরামৃত্যুবিহীন বান্থদেৰ €. 

ধনঞরকে পেইয়প হৃষ্টচিত্ত ৰোধ হইতে লাগিল। কৌরবগণ ভঙ্র্শনে 
চতুর্দিকে চীৎকার করিতে লাগিলেন । , খন ৰাহুদেৰ ও অর্জুন খ্রদীঞ 
হন্ভাশন সদৃশ আশীৰিষ তুল্য ড্রোণ, হার্দিক্য ও অন্যান্য ভুপতিগণে 
শরদাল হইতে বুক্তি লাভ করিয়া ৰাসৰ ও অনলের ন্যায়, ছ্যতিমানগ 

কু্যগ্থয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। লোকে সমুদ্র হইতে উত্ভীর্ঘ 
হইলে যেরূপ জাহলাদিত হয়, এ বীরদ্বয় মঙ্থাৰীর দ্রোণ হইতে উত্ভীর্ঘ 

হইয়া সেইরূপ আহ্লাদিভ ছইলেন। তাহার ভ্রোপাচার্যের সীক্ষশরে 
শোণিতাক্ত কলেবর হুইয়1 'সচলদ্বয়ের ষথ্যবর্ত পুম্পিত কর্ণিকাঁর তরুর 
ন্যার দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এ মভাৰীরম্বয় শত্ষিরূপ আশীৰিষ, নারা্ঠ- 

রূপ মকর ও ক্ষত্রিয়ক্ধপ উদ্ক সম্পন্ন, ত্রোণক্ধপ +দ খবং জ্যানির্ধোর রূপ 

ৰজ নিশ্বপ; গদ্ধা "ও 'ড়াকপ সৌদামিনী সম্বলিক্ষ ড্রোণা রূপ মেঘ হইতে 
যুক্ত হইয়। তিমিরনিম্মুক্ত চক্র ুর্ধের ন্যায় শোভা পাতে লাগিলেন |. 
তাহার! ভ্রোণাচ'র্যের অগ্রজাল হইতে মুক্তি লাভ করিলে, সকলেরই 
বোধ হইল' যেন, & মহাীরম্বয় বাহ্ছার শ্রাবট.কালীন উদ্কপূর্ণ আক: 
গণসন্কুল লাগরগামী নদী যমূদার হ্ইন্ডে উতভীর্প হইলেন। ছে রাজিন্? 
ব্যাস্বর় যেরূপ মুগগৰধ ৰাসনাক় দৃওায়মান খাকে, ন্ধপ সেই রীরহর 
সমীপন্থ জয়জখ জিখাংসায তাকে দূর্শন করত অবস্থান করিতে লায্ি- 
লেন। কৌরৰপক্গীয় যোধগণ  ভাহানিগের ুখৰ্ণ দূর্শন করি! হনে: 



৯ 'জহাঁভারত | 

শনে এইরূপ স্থির করিতে লাগিলেন যে, নহাবীর জয়গ্রথ দি হই 

ঝাছেন। 

তখন লোহিতলোচন মধুশদন ও ধনঞয় জয়ত্রথকে নিরীক্ষণ করিস 

হষ্টচিত্তে ৰবারন্বার সিংহনাদ করিতে আরস্ত করিলেন । ততকালে রশ্টিহত্ত 
€শৌরী ও ধন্ুত্ান ধনঞয় ভাঙ্কর ও হতাশনের ন্যায় প্রত্তাপশালী হইয়া 
উঠিলেন। হে রাজন্! এইরূপে শক্রনিপাতন বাছ্গেব ও ধনঞজয় আচার্ধ্য- 

সৈন্য হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক সিদ্ধুরবাজকে নিকটবর্তী দেখিয়! সাতিশক় 
আনন্দিত হইলেন, এবং আমিষাভিলাধী শ্যেন পক্ষীর ম্যাক্স বিক্রম 

প্রকাশ করত রোষভরে জরদ্রথের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 

তখন দ্রোণসন্নন্ধ কবচধারী অশ্বসংক্কারবিৎ মহাৰল পরাক্রা্ত হর্যেতাধন এ 

বীরঘয়কে সিন্ধুরাক্ের সমীপে ধাবমান হইতে দেখি] তাছাকে রক্ষা 
ক্ষরিবার মানসে এক রথে কেশৰ ও অজ্জনকে অতিক্রেয করিয়া কষে 

অভিমুখে গমন করিলেন। এ সযয় কৌরবসৈন্যযধো বহুবিধ বাছাধষনি, 
শঙ্খনিত্বন ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। অগ্নি সদৃশ তেজন্বী যে বীরগণ 
জয়দ্রথকে রক্ষা করিতেছিলেন, তাহার! সকলে হুর্ধ্যোগনকে কেশব ও 

'খনঞ্জয়ের অগ্রবস্তাঁ দেখিয়া যৎপরোনান্তি অ.হঙাজগিত হইলেন। তখন 
মহামতি বাসুদেব অহুচর পরিবৃত রাজা 'ছুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিতে 

দেখিয়া ধনঞজজয়কে ততৎ্কালোচিত কথা ফহিতে লাগিলেন । 

সী পক 

ছ্যধিকশততম অধ্যায় । ১০২। 

হে ধনঞ্রয়) এী দেখ, হর্য্যোধন আমাদিগকে অভিজর করিয়াছে । 
ছুর্্যোধন অস্ভূত পরাক্রমশালী; আমার মতে ইহার সহ্শ রী আর 
হই নাই। এ মহাঁপনুর্ধর অতিশয় অন্রবিদ্যাবিশশরদ ও রণহৃশ্দ | 

উহার অস্ত্রসমুদয়' অত্যত্ত দৃঢ় | সম্ন্ত মৃহাঁরথেরাই উহার ঝাহ্তিপক্ষ সম্মান 
করিয়া থাক্ষে। এ কৃতী ভূপতিতনর় চিরকাল নুথে পাজি ইয়াছে। 
"ই ছর্থতি সর্ধদাই তোমাদিগের প্রতি দে করিয়া থাকে । ভব ছে 
..আলঘ ! এক্ষণে উহার সচিত সংগ্রাম করা তোমার কর্তব্য। এই সংগ্রামে 
; ছয় ও পরাজয় তোফায়ই আনত ।+ হে ঈনঞয় ! তুমি সরে ছুর্যযোধনের 
গীতি সেই চিরসফিত গোষবিষ' পরিযাগ কয়া। রহ ছা্গূতি পাও বগণের 
 ব্সুনকর্ধর কারণ): লেই পাপাতা কাকি হার চিত যুদধার্থ উপহিন্ড 



হোন পর্ব । হহ% 

হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ভূমি কৃতকার্য হইতে যত্ববান্ হও । ছূর্য্যোধন 
রাজ্যাভিলাধী হইয়া কিনিমিত্ত তোমার সহ্তি যুদ্ধার্থ সমাগত হইল? 
যাহা হউক, এক্ষণে এ পাপিষ্ট ভাগ্যবশতই তোমার শর গোচর হইয়াছে, ' 
অতএব এ হুরাত্মা যাহাতে অবিলঙ্ষে প্রাণ পরিতাগ করে, সত্বর ভাহাক 

উপ্লায়বিধান কর। এরখর্যামদমত্ত হূর্য্যোধন অণুমাত্রও কষ্ট ভোগ করে 

নাই? এ হ্বাত্বা তোমাৰ ফদ্ধ বিষয়ক প্রাক্রম কিছুই পরিজ্ঞাত নছে। 

হে ধনঞ্জয়! একমাত্র ছুণ্যাধলেক কথ! কি বলিব, সমস্ত সুর, অনুর ও 

মানবগণ একত্র সমবেত হইয়াও তোমাকে পরাজয় কদ্রিতে সমর্থ হন না। 

ভাগ্াবশত ছন্মতি ছুর্যোদন আজি ছোমাঁর রথ সমীপে সমাগত হইয়াছে, 
আতএব দেবরাজ শেরূণ বৃর্রাস্থবকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রুপ তু্রি 

ইহাকে সংহাার কর। এ্রপাপিষ্ঠ সর্ফদাই তোমার অনিষ্ট চেষ্টা এবং শঠত1 
পুর্ধ্বক দৃ[তক্রীড়াক়্ ধর্শ্ববাক্তকে প্রবঞ্চনা ও নিরস্তর তোমাদিগের শ্রাতি 

ভূরি তৃরি হৃশংস ব্যবহার করিয়"ছে। অতএব ভুমি অবিচারিতচিত্ে এ 
পাপাক্ম! বৃশংসকে বিনাশ কর। হে পার্থ! শঠত! সহকারে রাজ্যাপহরণ, 

বনবাপ ও ভৌপদীর সেই সমুদয় কুশ ল্মবণ পূর্বক যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ 
করা তোমার নিতাত্ত আখশ্যক। ছর্দমাতি হুর্ষ্যোধন সৌভাগ্যবশত আজি 

ভোমার কার্ষ্ে ব্যাঘাত করিৰার নিমি্ধ যুদ্ধাভিলাষে তোমার বাণপাতের 

শখবর্ভী হইয়া! বিচরণ করিতেছে । আজি দৈববশত তোমাদিগের মলো- 

রখ সমৃদ্দয় সফল হইল। অতএব হে অঞ্জন! পূর্ব্বে দেবার যুদ্ধে 
দেবরাজ ইন্দ্র, যেরূপ জপ্তান্ুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজি 
তুমি কুরুকুলের কলক্ব ত্বরূপ ধৃতব্া্রভনয়কে বিনাশ করিক়1 ছুরাত্মাদিগের 
মুলোচ্ছেদ ও শক্রতার শেষ কর। এ দর্শতিফে নিধন করিলে, তাহার 
দৈন্য সকল অনাথ হইবে; তখন ভুষি অনায়াসে তাহাদিগকে সংহার 

করিতে পারিবে | , 

মঞ্কয় কহিলেন, ছে ব্রাজন্! মহামতি বাসুদেব এই কথ! কছিলে, 

সলঞজয় তাহার বাকোো সম্মত হইয়া কহিলেন, ছে কেশব ' তুমি যাহা 
কছিলে, ইহ আমার অবশ্য কর্তব্য । অতএব অন্যান্য কার্য পরিত্যাগ 
পৃরদাক যে স্থানে হুর্য্যোধন অবস্থান করিতেছে, তথাকগ পত্বর গমন কর । 

ছে গোছিন ! যে পাপিষ্ঠ দীর্ঘকাল পিক্ষপ্টকে আমাদিগের রাজ্যতোগ' 
রুয়িযেছে, সমরাঙ্ছমে গ্াানি কি পরাক্রম প্রকাশ করিয়! তাহার মন্তক 

দেন পুর্দাক সেই কেশ ভোগের অযোগ্য! তৌপদীকে কেশাকর্ষণ ছঃখ 

' কইতে পদ্থিজাণ কন্ধিতে লপর্থ হইব? হে রজন্! বাদে ও ধন 
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পরস্পর এইরূপ কহিষ্ধে কহিতে হুর্ষ্যোধনকে আক্রমণ করিবার নিঙিদ্ক 
বইচিত্তে রণস্থলে স্েতবর্ণ আঙগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিরেন। লেই 
সময় মহাবলশালী রাজা হূর্য্যোধন তাহাদিখের অভিমুখীন হইয়। লেই 
নিদারুণ ভীষণ সমরে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না) প্রত্যুত অগ্রসর হইয়] 
ধনগ্য় ও রাম্থদেবকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ 
গান) ২. 0.2 »', দান করিতে লাশিলেন। তখন, 

২8. ও | ,.. দশ খত হহতে লাগিল। আপ 

নং: .. ] । পারিষ্ে লাগিলেন । অআরাতি- 
8. এ ১৭,015 তা গা ভুইয়া ক্রোঞ্ধে নিতান্ত 
7578 - হার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই- 
(লম। লহ: ত৮5071 শদ্ধক্ হইতে সেই পরস্পরের প্রতি 
ক্রেহাসড জয়েন ও বসঞ্জয়কে দর্শন করিভে লাগিলেন। এ সময় 
মহীৰীর দর্ষ্যোধন কেশব ও ধনঞ্জয়কে কুদ্ধ দেখিয়। সহাস্যবদনে সংগা” 

সার্থ তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। ৰান্বদেৰ ও ধনগ্রয় দুর্য্যোধনের 

্াহ্বানে সাতিশয় হষ্টচিত্তে সিংহনাঁদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন,। 
কৌরবপক্ষীয় ৰবীরগণ এ বীরত্বয়কে আনন্দিত দেখিয়া! এককালে হূর্য্যো- 
ধনের জীবিতাশ! পারিত্যাগ করিলেন এবং ফ্াহাকে অগ্রিসুখে আহত 

স্থির করির] একাত্ত শোকাকুল হইলেন। কৌরৰপক্ষীয় যোধগণ শঙ্কা- 
কুলিতচিত্বে রাজ। নিহত হইলেন, রাজা নিহত হইলেন, এই বলিয়। চীৎ" 
কার করিতে লাগিল। সেই সময় রাজ! ছূর্য্যোধন শ্বপক্ষীয় সৈন্যগণের 
ক্মার্থনাদ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ;--হে বীরগণ! তোষর! 
স্তীত হইও না) আমি শীগ্রই কেশব ও ধনগ্রয়কে কৃতাত্তভৰনে প্রেরণ 
করিতেছি । কুরুরাজ এইন্পে সৈনিকগণকে আশ্বীিত করিয়া! রোব, 
ভরে ধনগ্রয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে. ধনঞ্য়) যদ্দি 

তুষি পাও্রান্বের ওরসে ভাত হইয়া থাক, তাহা হইলে দিব্য পার্থিব 
খ্রাভৃতি যে সকল অস্্ শিক্ষা করিয়াছ, সেই সমুদয় জাম!রে শ্রীদর্শন 
কর। ক্ৃষ্ধের যতদূর ক্ষমতা আছে, তিনি তাছা প্রকাশ 'ককুন। হে 

পার্থ! তুমি আমার অনাক্ষাতে বে সকণ কার্যের জমুষ্ঠান করিস্বাছ, 
যেই নড়ল আমার সাক্ষাতে ব্য কর। 

ভি 0---৮ 
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ব্র্যধিক শততম অধ্যায় । ১*৩। 
হে নরনাথ ! রাজ! হর্ধ্যোধন ধনজয়কে এই কথা বলিয়া! সম্দঙডেদী 

পতিন শরে তাহারে, চারি শরে তাহার চারি অশ্বকে ও দশ শরে ৰাস্থু- 

দেবকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লান্ গ্বার! তাহার প্রভোদ ছেদন করিয়া! ফেলি 

'লেন।* তখন মহাবীর ধনঞয ছূর়্্যোধনের প্রতি বিচিত্রপুঙ্খ শিশাঁশাণিত 

চতুর্দশ শয় নিক্ষেপ করিলেন। অর্জুবনির্ঘুক্ত শরনিকর হূর্য্যোধনের ৰশ্টে 

সংলগ্ন হইবামাত্র ব্যর্থ হইস্স! ধ্রাতলে নিপতিত হইল। তঙ্গর্শনে মহাঁ- 
বীর ধনঞয় লাতিশয় কুদ্ধ হইয়া পুনর্ধার চতুর্দশ শর পরিত্যাগ করিলেন। 
সেই সমুদায়ও ছূর্যেযোধনের বর্ম সংলগ্ন হইয়া ব্যর্থ হইল। তখন অরাতি- 
নিশ্দন কেশব পার্খনিষ্দুক্ত অষ্টাবিংশতি শর ব্যর্থ হইল দেখি, তাঁহাকে 
কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়! আজি যে অচলের গতি সদৃশ অনৃষ্টপূ্বব 

স্ষটনা দর্শন করিতেছি; কি আশ্চর্য্য! তোমার বাণ সমুদয় বিফল 

হইল। আজি কি পূর্বাপেক্ষা তোমার গান্তীব, মুষ্টি ও বাহম্বয় বলহীন 
হইয়াছে। আজিকি তোমার সহিত হ্ুধ্য্যোধনের শেষ দর্শন হইবে না? 
হে শার্থ! আজি আমি তোমার শর সমৃত বিফল দেখিয়া সাতিশর 

বিশ্বয়াপন্ন হইতেছি। তোমার শক্রশররবিদারক বজ্জ সদৃশ শর সমুদয় 
কোন কার্ধযকারকই হইল না? হায়! একি বিডস্বনা ? 

ধনগ্$য় কহিলেন, হে কেশব! মহাবীর ' দ্বাথাচার্ধ্য দর্ধ্যোধনের 

ৰকলেবরে আমার অস্ত্রের অভেদ্য নিদারুণ * সকম্পবেশিত করিয়াছেন। 

কেবল মহ্হামতি জ্রোণই এ কষ | এবং আমি স্কাহার 
নিকট পল্জিত হইয়া এ ৭ এ আর কেহই উহার 
ঝুভাক্ক হারল মি ভিতিতুল।। ৃ ঘুক্তি শরের কথা কি 

নিক পুলা এটি 75 হ। হে মাধৰ! তুষি 
0, 7 প*জ্ঞাত আছ। ফলত: এই 
২ বুদ পিস তাহ ও শেন্ধণ অবগত আছ, এরপ আর কেহই নাই, থে 
(জি ক্ছ। ছটমীকে জিজ্ঞাসা করিয়া মুগ্ধ করিতেছ। হে বাছদেৰ? 
ুর্মাতি দুর্ধ্যোধন দ্রোপেষ শ্রদর্ত কবচ ধারণ পূর্বক নির্ভয়চিত্তে সংগ্রাম 
স্থলে অবস্থান করিতৈ্েঁ) কিন্তু এ কবচ' ধারণ পূর্বক ফি করা 'কর্তব্য 
তাহার কিছুই বিদধিত নহে) কেবল যোষিদ্গণ্রের ন্যায় ইহা 'শরীরে 
খারণ করিয়াছে । অতএব তুমি পাজি আমার গাতীব ও ভুজস্বয়ের 
বাধ্য সন্দর্শন কর। ছুর্্ঘতি হর্য্যোধন কবচ দ্বাসা রক্ষিত হইলেও আজি 
উছধারে পরাজয় করিব । আমি যে কবচ শরীয়ে ধারণ কাঁরয়াছি, দৌবা- 
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দিদেব মহাদেৰ প্রথমতঃ .ইছা। অঙ্গিরাকে প্রদান করিয়াছিলেন, ভৎ- 
পয়ে অঙ্গিরা স্ুরগুয় বৃহম্পতিকে ও বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্ত্রকে প্রদান 

কয়েন। হ্থরয়াজ উপহারের সহিত. ইহা আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন । 
যাহা! হউক, হুর্য্যা ধনের কবচ বদি দেবসস্ভৃত হয়, কিনব! বন্ধ! শ্বকষং যদি 
উহা নির্মাণ করিয়া! থাকেন, তাহা হইলেও হরাম্মা রনি: আজি রর 
স্বাগ! পরিয়ক্ষিত হইতে পারিবে না । 

মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপ কহিয়া শর সকল মন্ত্রপৃভ করত আকর্ষণ 
করিতে আরস্ত করিলে, অশ্বখ!ম! দূর হইতে সর্বাজ্নাশক অস্ত দ্বার! সেই 

সমস্ত শর ছেদন করিয়া ফেলিলেদ। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে বিশ্ময়া- 

পন হইয়া বাহুদেবকে কহিলেন, হে মাধব! আমি পুনরায় এ অঙ্ 
প্রয়োগ করিতে পারিৰ না। আম! কর্তৃক এই অস্ত্র পুনর্ধার পরিত্যস্ত 

হইলে, ইহা আমাকে কিন্বা আমার সৈন্যদিগকে সংহ্গার করিবে । হে 
নরনাথ! ধনঞ্জক্সের শর সকল এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন হইলে, মহাবীর হূর্য্যো- 

ধন আশীবিষ সদৃশ নয় শয়ে কেশবকে ও নয় শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া 
পুনর্ধ্বার তাহাদিগের গ্রঠ শর বর্ষণ করিতে আরম করলেন। তদর্শনে 
কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সাতিশর আনন্দিত হই! সিংহনাদ ও বাদিত্র 

বাদন করিতে লাগিলেন। তখন অমিশতেজ। মহাবীগ অঙ্জুন ছর্যেযা- 
খনের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হুইক্সা স্যক্ণী লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু 
ভাহার ক্মাপাদ মন্তক বর্শরক্ষিত অবলোকন করিয়া তাহার শরীরে শর 

ক্ষেপন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে কৃতাত্ত সদূশ শর সমূহে 
ছর্যোধমের শরমুি, শরাসন, অশ্ব সমন্ত, পার্ধি ও সারথিকে ছেদন করত 

সুতীক্ষ শরদ্বয়ে রথ খণ্ড খণ্ড করিয়] সত্বরে তাহার হৃস্ুততলহ্বর বিদ্ধ করি, 

লেন। কৌরবপক্ষীয় ধনুষ্ধরগণ অজ্জুনশরনিপীড়িত হুর্যযোধনকে সাতিশয় 

বিপদগ্রস্ত অবলোকন করিয়। ভাহাকে রক্ষ! করিবার মানসে সহস্র সহ্ত্র 
রখ, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও ক্রোধাবিষ্ট পদাতিগণ সমভিব্যাহায়ে আগমন 

পূর্বক ধনঞজয়র্কে বেষ্টম করিয়া তীহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
যহাবীর ধনজীয় ও বাসুদেব এইরূপে সেই মন্থারথগণের অন্ত্রজালে ও 
জনসমূছে পরিবেষ্টিত হইলে আর কেহই তাহাদের রখ ও তাহাদিগকে 
নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল ন1। সেই বময় মহাৰীর ধনগ্য় হুশাখিত 
অস্ত স্কার। সৈন্যবিগকে প্রহার করিতে প্রবৃস্ত হইলেন। শত শত রখী 
ও কুঝধর বিবলাঙ্গ হইর1 সমরাঙ্গনে নিপতিত হুইতে লাগিল । অঞ্চুনের 
পরাস্ত হতাৰশিষ্ট সৈন্যগণ তদর্শনে চতুর্দিকে এক কোশ ভূমি অন্ধ 
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রোধ করিয়া তাহার প্রতি শর বর্ষণ পূর্বক তাহার রথেব গতি রোধ 

করিল । তথন বৃষ্ণিবংশাবতংস বান্দেব পাথকে কহিলেন, হে ধন- 

জয়! তুমি ধন্তু বিক্ষারণ কর) আমি শঙ্ঘ ধ্বনি করিতেছি। মহাবল 

পরাক্রাপ্ত ধনঞ্জর কৃষ্ণের বাক্যানুমারে গা্ীব ধন্গু বিক্ষারিত করিয়। 

শরনিকর বর্ষণ পূর্বক অরাতিগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। 

ধুলিধৃসরিভপস্মপটল বাস্দেব ঘম্মাক্তবদনে পাঞ্চজন্য বাদন করিতে 

লাগিলেন । মহাআ মধুস্টদনের শঙ্খধ্বনি ও অজ্ুনের শরাসন নিস্বনে 

কৌরবপন্সীয় কি ধলবান্ কি ছূর্ধল সকলেই ক্ষিভিতলে নিপতিত হুইল। 
তখন ধনঞ্জয়ের রথ সেই সেনাক্তাল হইন্ছে নিশ্মুক্তি হইয়া পৰনেরিত, অন্ধু- 

দের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। 

সেই সময় জয়দ্রথের রক্ষক মহাধনুদ্ধর বীরপুরুষগণ সহসা অঞ্জুনকে 

দর্শন করিয়া অন্ুটলগণের সহিত মিলিত হইয়া শরশব, শঙ্ঘধ্বনি ও 

সিংহনাদ করত পৃথিবী বম্পিভ করিতে লাগিলেন । কুষ্ণাঞ্জুন কৌরব- 

পক্ষীয় বীরগণের সেই ভয়ঙ্কর শব্ধ শ্রবণ করিয় শঙ্খ ধ্বনি করিতে আরস্ত 

করিলেন। তহাদিগের মেই রবে ধরাপর, সমুদ্র ও দ্বীপ সমবেত সমু- 

দায় ভূতল পাতাল এবং দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কৌরৰ ও পাগুৰ 
সৈন্যমধ্যে সেই শব্দের প্রতিধননি হইতে লাগিল। এ সময়. বেরব- 
পক্ষীয় মহারথগণ কৃষ্ণাজ্জুনকে দশন করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন; 
কিন্তু ক্ষণক্ণালপরেই নিরতিশয় কুুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের অভিমুখে গমন 

করিতে আরম্ত করিলেন । তদ্দশ্নে সকলেরই বিস্ময় জন্মিল | 

০0 শী 
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হে মহারাজ ! কৌরবগণ এইকূপে কাঞ্চন পয়িশোভিত, শক য়মান, 
শ্রুদীপ্ত পাৰক সদৃশ, ব্যাত্চম্মবসমাবৃঠ রথ হ্বার1 দিগ্ুণুল সন্দীপিত এবং 
কক্পপৃঠ ছু্নীরীক্ষ্য ক্রোধাবিষ্ট ভূজঙ্গ সদৃশ শখায্পমান শরাসম গ্রহ, পুববক 
মহাবীর ধনঞ্জয় ও কেশবের বিনাশার্থ অবিলঙ্বে ভাহাদিশের প্রতি. ধাব- 
শান হইলেন। কবচনন্নদ্ধ মহাবীর ভুরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, 
কপ, মদ্ররাজ ও রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বখাা এই আট জম মহারথ পবনবেগগামী 
অস্থসংযোজিত, ব্7াপ্রচন্ন সমাবৃত, মেঘগস্তীটর নিশ্বন, সুবর্ণ বিচিত্রিত রথে 
নলারোহণ পুর্বকঝ শাণিত শরমমূহ পরিত হ্যা করত মহাবাছ ধনঞ্জয়ের দশ 
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দিক সমাচ্ছ্ন করিলেন । সৎকুলোস্তব বাযুবেগগামী বিচিজ্ঞ অশ্বগণ সেই 
মহাবীরগণকে বহন পূর্বক দিক্মুগুল উদ্ভাসিত করত সাতিশয় শোভা! 

প্রাপ্ত হইল। কোৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ শৈল, নদী ও সাগর 

সস্ভৃস্ভ সংকুলোত্তব বেগগামী অত্যুৎকৃষ্ট অঙ্থে আরোহণ করিয়া] আপনার 
পুত্রকে রক্ষা করিবার মানসে চতুর্দিক্ হইতে অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি 
অতি বেগসতকারে গমন পূর্ধক শঙ্খ ধবনি করত সসাগর! পৃথিবী ও স্বর্গ 

পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। এ সময় সর্ধদেবশ্রেষ্ট মহামতি কেশব 
পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় দেব্দত্ত শঙ্খ প্রধুপিত করিতে আবস্ত করিলেন। 

ইইাদিগের সেই শঙ্খ নিনাদে সমস্ত শব্দ তিরোছিত এনং পৃথিবী, অন্ত- 
রীক্ষ ও দশ দিক্ পরিপূর্ণ হুইয়! উঠিল । 

হে নরনাথ! ভীরুজনের ত্রাসজনক ও বীরগণের হ্র্ষবর্ধন সেই 
নিদারুণ শঙ্ঘধ্বনি কালে ভেরী, মুদক্, বর্ঝর ও আনক প্রভৃতি 
বাদিত্র সমুদয় বাদিত হইলে, ছুধ্যোধনের হিভাভিলাষী মহাধনুদ্ধর নানা- 

দেশীয় ভূপতিগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ গমন পুর্বক কেশব ও ধনঞ্জ- 

য়ের শঙ্খধবনি সহ্য করিতে অলমর্থ হইয়। ক্রোধভরে স্ব স্ব শঙ্খ প্রধ্মাপিত 

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদিগের নির্ঘাতনিস্বন সদৃশ সেই শঙ্খ 
নিনাদে সমস্ত দিস্মগুল ও গগনমণ্ল প্রতিধবনিত হইতে লাগিল। 

ফৌরবপক্ষীয় রথী ও কুঞ্জরগণ সেই ভীষণ নিস্বনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইর। 

উঠিল। এ সময় মহাবীর ছুর্য্যোধন ও সেই আট জন মহারথ জদ্গদ্রথকে 

রক্ষা করিবার মানসে ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে লাগিলেন । মহাবীর 

অশ্বখামা কেশবের প্রতি ভ্রিসগ্ততি শর নিক্ষেপ করত ধনঞ্জয়ের প্রতি তিন 

এবং তাহার ধবজ ও অশ্বগণের প্রতি পাঁচ ভল্ল পরিত্যাগ করিলেন । মহা- 

বাছ অর্জন বাস্থদেবকে শরার্দিত দেখিয়! ক্রেধিকষায়িত লোচনে আশ্ব- 
খামাকে ছয় শত, কর্ণকে দশ ও বুষসেনকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়। শল্যের 

শুষটিশ্থিত শরের সহিত শরাসন ছেদন করিয়া] ফেলিলেন। মহাবীর শল্য 
সস্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ধনঞীয়কে বিদ্ধ করিতে লাগি- 

লেন। তত্কালে মহাবাহু ভূরিশ্রৰা হেমপুঙ্খ শিলাশিত ভিনশরে, কর্ণ 

স্বাতিংশৎ শরে, বুষসেন সাত শরে, জন্বদ্রথ ভ্রিসগুতি শরে, কপ দশ শরে 

এবং মড্ররাজ পুনর্বার দশ শরে ধনওীয়কে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর অশ্ব- 

কাদা প্রথমতঃ অক্ছুনের প্রতি যি শর পরিহ]াগ পুরব্বক পুনরায় তাহাকে 

পাচ ও কৃষক বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া! সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । 

খন কেশবসারথি ধনকঁয় ঈষৎ হাসা করিরা স্বীয় হুম্তলাঘব প্রদর্শন 
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পূর্র্বক সেই সমুদায় বীরগণকে শরসমূহে ভাড়না করিতে লাগিলেন। তিনি 
কর্ণকে দ্বাদশ, বুষসেনকে তিন, সৌমদত্তিকে তিন, শল্যকে দশ, গ্রোতমকে 

পঞ্চবিংশতি ও সৈন্ধবকে শত শবে বিদ্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ শল্যের মুষ্টিস্থিত- 

শরের সহিত শরাসন ছেদন করিলেন। তৎপরে প্রথমন্তঃ অশ্বখামাকে 

অনলশিখাকার আট শরে বিদ্ধ করিয়! পুনর্বার তাহার প্রতি সপ্ততি শর 

পরিত্যাগ করিলে, মহাবীর ভূরিশ্রবা সাতিশয় রোষপরবশ হুইয়। বান্ু- 
দেবের হস্তস্থিত অশ্বরশ্মি ছেদন করত ধনগ্রয়ের প্রতি ত্রিসগ্ততি শর 

নিক্ষেপ করিলেন। তদ্র্শনে মহাবীর ধনপ্রয় ক্রোধে অধীর হইয়া, প্রচণ্ড 

বাযু যেরূপ জলদজাঁল ছিন্ন ভিন্ন করে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে সেইন্ধগ 
স্থশাণিত শরসমূহ দ্বার! ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। 

ইতি চিত গতম এজি 

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় । ১০৫। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও অশ্মৎপন্ষীয় সেই বহুৰিধাকার 
অসামান্য শোভ। সম্পর ধবজ সমূহের বিষয় বর্ণন কর। 

সপ্তীয় কহিলেন, হে নরনাথ ! বীরগণের রথস্থিত বহুবিধ ধবজ সমূহের 
নাম এবং আকার ও বর্ণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রণস্থলে 

মহারথগণের রখোপরি কাঞ্চনাভরণ ভূষিত, স্ববর্ণমাল্যপরিশোভিত সুবর্ণ 

ময় নানা প্রকার ধ্বজ সমূহ প্রদীপ্ত হতাশনের ন্যায় ও স্থুমেক শৈলের 
স্বর্ণ শৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এ সমস্ত ধ্বজের উপরিস্থিত 
বিবিধ রাগরঞ্জিত শক্রাযুধাকার বিচিত্র পতাঁক1 সমূহ পৰনবেগে বিকম্পিত 

হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নর্ভকীগণ রঙ্গমধ্যে নৃত্য করিতেছে । 
গাণ্তীবধাত্বী অজ্ছনের ধ্বজাস্থত পতাকা পরিমণ্ডিত, সিংহলাঙ্ুল- 

ধারী, বিকটানন ভীষণাকার কপিবর সমরাঙ্গনে কৌরর সৈনাদিগের 
ভয়োৎপাদন করিতে লাগিল। মহাবীর অশ্বখামার ইন্জ্রধ্ধজ সুপ, 
রাযুবিকম্পিত, বালাকসন্নিভ, অতুযচ্ছিত, হিরণ্ায় ধ্বজের অএাভাগ 

কৌরবগণের হর্ষবর্ধন করিল। মহারথ কর্ণের মাল্য ও পতাকা সমল- 

স্কৃত কাঞ্চনময় করিকক্ষার্যজ পবনকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল 

যেন, উহা গগনমার্গ ভেদ করত নৃত্য করিতেছে । পাঁগুৰগণের আগচার্ষ্য 
তপঃপরায়ণ গোতমতন়্ের রথে বুষধ্রজ, শোভা পাইতে লাগিয।। 

 জিপুরবিজয়ী দেবাশিদের মহাদেব বৃষন্বারা যেরূপ স্ুপোভিভ হন; :৫%-. 
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তমতনর মহামতি কপাচার্যয এ রথশ্থিত বৃষধ্বজ দ্বারা সেইরূপ শৌভ? 
প্রাপ্ু ভইলেন। মহামতি বুষদেনের ধ্বজে শণিরত্বাদি দ্বারা বিভূষিত 

মুর দেনাগ্রভাগ স্থশোভিত করিয়া বিরাজিত হইতে লাগিল। সেই 

মুর সহসা দৃহিগোচর হইলে, বোধ হয় যেন, কিছু খলিতে ইচ্ছুক হই- 

রাছে। মহাত্মা বৃষনেন এ মগূব দ্বাৰা সংগ্রাসক্ষেত্রে ষড়াননের ন্যায়, 
শোভা পারণ করিংলেন। মদ্ররাজ শলোর ধ্বজাপ্রভাগে সব্বধীজ প্রসবিনী 
শন্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় অনলশিখাকার হিরথার লাঙ্গল শোভ] পাইতে 
লাগিপ। পিন্ুপতি ভয়দ্রথের ধরনের উপরিভাগে বালাক সদৃশ স্ববর্ণা- 

ভপগণ মত বরাহ লক্ষিত হইল । পুন্বে দেবান্তর সঙ্গবালে মার্তও যেরূপ 

স্থশোভিত হইয়াছিলেন, মহারপ ভয়দ্রপ এ বরাত দ্বারা সেইরূপ শোভ। 
পাইতে লাগিলেন। যজ্ঞপরায়ণ ধীমান লাখদপ্ডির লুবর্ণময্র যুপধ্বজ 
মখশ্রেন্ই রাজশ্ুর বঙ্ছের উচ্চিত যপের শান বিরাজিভ হহত্তে লাগিল । 

প্ররাব্ত ধেকপ স্ররাজের সৈনাগণকে শোভিত করিয়া থাকে, সেইদ্দপ 
মহাবীর শলরাছের ধ্বজস্থ্িত বিচিত্র হিরণ্ুয় অগৃব সনুহে পরিশোভিভ 

বাত ধ্বজ কৌরব সৈশ্যগণক্চে শোভিত করিল | হে লাজন্! আপ- 
নার পুত্র রাড ডয্যোধন রথস্থিত সুবর্ণ পরিনঞ্ডিত শহ্বারমান কিক্কিণীশত- 

শোভিত মণিময় নাগধবজ দ্বার সাভতিশব শে।ভা ধারণ কারিলেন। হে 

মহারাজ ! কৌরবপক্গীঘ্প এই মহাধ্বদ ধুগান্তকালীন মাণুণ্ডের ন্যার আপ 

নার বাহিনীমণ্ডল উদ্দীপিত করিতে লাগগ। তন্গধ্যে নাবী ধনগ্রদ়ের 

এক্মাজ কপিধ্বজ ০৩ ধারণ করিল । অনলগ্ধারী হিমাটল। যেঝপ 

দ্ীপামান হয়, মহাবীর পণঞ্রর ধ্বজন্ত করিখারা নেইনপ দীপ্তি পাইঞ্জে 

লাগিলেন। 
অনন্তব অরান্তিশিপাহন মহাবীরগণ ধনঞ্জয়কে পরাজর করিবার 

মানসে বিচিত্রাকার বুহৎ শ্রাপন সকল গ্রাহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এ সময় আডুভবন্মা সঙ্াবীর ধনতীয় স্নীর শক্রব্ঘাতন গাণ্ডীব শরাসন 

গ্রহণ করিয়া শরবধণ করিতে আরম্ত করিলেন। আহার শর সমূহ দ্বারা 

আপনার ছুল্মন্বণা নিখন্ধন নানাদিগ দেশ ভইতে সমাগত বহুসতধ্যক গভাশ্ব- 

রথ সম্পন্ন প্রভৃত নরপ:ভগণ করাল বালববলে নিপতিত ইইতে লাগি- 

লেন তখন ছৃর্য্যোধনধ্রমুদ মহা বরগণ ও মহাবাভ ধনঞ্জর পরস্পর গঞ্জন 

পূর্বক পরম্পরকে ভঙ্খসন1 করিতে আরম্ভ করিলেন । হে রাজন! তৎ্ক।লে 

কেশবলারবি যহারথ অঞ্ুন এ সমস্ত মহাবীরপিগকে, পরাভব ও জ- 
প্ুথকে বিনাশ কী্গবার বাসনায় একাম্ী তাহাদিগের সহিত সথ্রে সম্ম- 



ছোপ পর্বব। ২২৯ 

বেত হইয়া সর্বাপেক্ষা সমধিক শোভা পাইতে লাগিলেন । ভদর্শলে 

সকলেই বিশ্বয়াপন্ন হউল। তপন মহাবীর অজ্ঞজুন গাও্ডীব ধন বিকম্পন ও 

শরজালবিস্তার পূর্র্বক কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে অদশা করিলেন । তাহা” 

রাও চতু্দিক্ হঈতে শর বর্ষণ করত শক্র'নস্দন ধনঞ্জয়কে অদৃশ্য করিয়া 

ফেলিল্লেন। পাএতনয় ধনঞ্জয় এইন্ূপে শক্রগণের শর সমূহে জদৃশয হইলে, 

সৈন্যমধো মহান কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল। 

ষড়ধিক শততম অধ্যায় | ১০৬। 

পতরাট কভিলেন, “হ সপ্ভব ॥ মভাবাভ অজ্ঞুন জয়দ্রথ সমীপে উপনীত 

১ইলে, আচার্ধাসগীক্রাপ্ত পাঞ্চালগণ কৌরবগণের সহিত কি করিলেন ? 
সঞ্জয় কঠিলেন, হে রাজন্? এ আঁপরাচ্গিক ঘোরতর যুদ্ধকালে পাচা" 

লগণ আচার্যাকে সংহাব ও কৌরবগণ উহাকে ভাঁভাদের হস্ত হইতে মুক্ত 
করিতে বন্্বান্ কইলেন । পাঞ্চালগণ ড্রোশের নিধন বাসনায় গঞ্জন 

পূর্বক তাহার প্রাত শর বধণ করিতে লাগিলেন । পুর্বে দেবাস্বরের 

যেরূপ ভীষণ বংগ্রাথ হইয়াছিল, এক্ষণে পাঞ্চাল ও কৌরবগণের সেইরূপ 

অদ্ভুত সংগ্রাম হইতে লাগিল । পাঞ্চালগণ পাগ্ডবগণের সহিত সমবেন্ড 

হয়! আচায্য দ্রাণের রথ সমীপে আপনাদিগের রথ সংস্থাপন পূর্বক 

তাহার পৈনাদিগকে তচেদ কর্ষিপার শিমিন্ত ভাহাদিগের প্রতি অসংখ্য 

মহাস্ম গ্রয়োগ করিয়া দো গ্রাতি শবজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
কৈকয়দেশীয় মভাবর কুঠত"ক্ষত্র বজসদুশ স্মশাশিত শর পরিত্যাগ পূর্বক 

জ্রোণের প্রতি ধাবনান ঠশালন। এ সমর যশস্থী ক্ষেত্রম্তি স্থশাণিত শর 
সমূহ পরিহাগ পুলক বৃহত্ক্ষবের অভিমুখে গমন করিলেন । তদর্শনে 
মহ্াবল পৰাক্রান্ত পৃষ্টকেত সাতিশর বোৌবপরবশ হউয়] শস্বরাস্থয়ের প্রতি 
ধাবমান দেবরাজের নায় ক্ষেমপূর্িব প্রতি ধাবমান ভইলেন। মহাবান্থ 

বারধস্বা তাহাকে বিবুন্ানন কালাণ্ুক কামর শ্যাম আগমন করিডে 

দেখিয়। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রন্তিগমন করিলেন। ৃ 

তখন মহাবীর্ধ্যশালী জ্রোণাচার্য ধন্মরাজ অপিষ্ঠির ও তাহার সৈনা- 
গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন! আপনার তনয় বলবান্ 
বিকর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত রণর্িশারদ নকুলের প্রতি ধাববান হইলেলী। 
অপাতিনিসদূন ছু্ুখ শর মৃত বর্ষণ পূর্বক সমাগ্গত' সৃইগেবকে সমাচ্ছন্মা 
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কফরিচে লাগিলেন। মহাবাছ ব্যাপ্রদত্ত নিশিত; শরনিকরে নরবাণস্্ 

সাত্যকিরে বারম্বার বিকম্পিত করিলেন। মহাবীর সৌমদত্তি সায়কব্ষী 
নরব্যত্র দ্রৌপন্দীর পুত্রগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । মহাবল 

স্ববাশৃঙ্গতনয় ক্রোধপরায়ণ বৃকোদরকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

পুর্বে রাম রাবণের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, এ বীরহ্বয়ের 
সেইরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল । 

সেই সময় ধর্মরাজ যুধিষ্টির নতপর্বঝ নবতিশরে মহাবীর ফ্রোণাচার্যের 

অর্বস্থান সকল বিদ্ধ করিলেন। আচার্যও রোষপরবশ হইয়া তাভার 

বক্ষঃস্থলে পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিয়া পুনবায ধন্ুদ্ধীরগণের সমক্ষে 

তীয় দেহ, অশ্ব, ধবজ ও সারথিকে লক্ষ্য করত বিংশতি শর পরিত্যাগ 

করিলেন। তখন ধর্ম্নাস্ম!, যুধিষ্ঠির হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক শর দ্বার] 

প্রোণনিশুক্তি শর সকল ছেদন ব্রিয়। ফেলিলেন। তদ্বর্শনে ধনুদ্ধরপ্রধান 

ত্রোণাচাধ্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়। সত্বরে মহাত্মা যুধিঠিরের শরাসন ছেদন 

পূর্বক অসংখ্য শরে তাহার সর্ব শরীর সমাচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে 

যুধিষ্টির আচার্য্শরে সমাচ্ছাদিত হইয়া দৃষ্টিপথের বহিভত হইলে, 

সমরত্মিস্থ সকল লোকেই তীহাকে নিহত বলিয়া বিবেচনা 

করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ বিবেচন] করিল যে, ধর্মশরাজ দ্রোণের 

শর প্রহারে সংগ্রামবিমুখ হইয়। পলায়ন করিয়াছেন। তখন দ্রোণশরে 
বিপন্ন ধর্খনন্বন মুধিঠির সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক উৎকৃষ্ট 

শরাসন গ্রহণ পৃর্রবক আচার্ধ্যনিন্মুক্ত শর সমুদর ছেদন করিলেন। তদা" 

শনে সকলেই আশ্চর্যযান্িত হইল। ধনম্মরাজ ুধিষ্ঠির আচার্য্যের শর 

লমৃ্ধ ছেদন পূর্বক ক্রোধকম্পিত কলেবরে ঠেএদশুমতিত অষ্টঘণ্টাপরি- 
শোভিত গিরিখিদারণে সমর্থ ভীমণ শক্তি পরিত্যাগ করিয়া অনা এক 

উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্বক ন্সাচাধ্যশিশ্ুক্তি শর সমুদয় ছেদন করিলেন। 

দর্শনে দকলেই আশ্চর্যান্বিত হইল। ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির আচার্য্যের শর 

সমূহ ছেদন পূর্বক ক্রোধকম্পিত কলেবরে হেমদগুমণ্ডিত অউ্ঘণ্টাপরি- 

শোভিভ গিরিবিদারণে সমর্থ ভীষণ শক্তি পরিত্যাগ করত হৃষ্টচিত্তে 

গম্ভীর ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাহাব ভয়ম্কর শব শ্রৰণ ও ভীষণ 

শক্তি সন্দর্শন করিয়া স্বস্ত প্রাণীই শঙ্কাকুলিতচন্তে দ্রোণাচাধ্যের মঙ্গল 

হউক, বলির চীত্কার করিতে আরস্ত করিল। অনস্তর এঁ /নর্ষ্বোক- 
নিষ্কৃক্ত উরগসদৃশ ভীবণ শক্তি যুধিঠিরের হস্ত হইতে নিপ্পুক্ত হইয়! গগন- 

মঞ্জল ও দিথ্বিদিক্ প্র্রন্গিত করত প্রোগাচারধ্যের সমীপে উপস্থিত হইল, 
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শন্্রবিদ্ শ্রেষ্ঠ আচার্য্য সহসা শী শক্তি সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহার নিবারণার্ 
রন্ধান্ত্র গ্রয়োগ করিলেন। এ অবার্থ রঙ্গান্ত্র বুধিষ্টিরনিক্ষিপ্ত ভীষণ 

শক্তিকে ভন্মীভূত করিয়া তাহার রখাভিমুখে ভ্রুতবেগে গমন করিতে 

লাগিল। তখন ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রন্গান্ত্র দ্বারা আচাধ্যের জন্ধান্ত্র নিব, 

ক্ণ পুর্ধক তাহাকে নতপব্ষ নয় শরে বিদ্ধ করত সুশাপিত ক্ষুরপ্রান্ত্রে 

তাহার শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবাছ আচাধ্য দ্রোণ সঙ্রে ছিন্ন 

শরানন পরিত্যাগ পূর্বক সহসা অুধিঠিরের প্রতি মহতী গদা নিক্ষেপ 
করিলেন। ধন্পুত্র যুধিষ্ঠির এ আচাধ্যনিম্ুুক্তি মহতী গুদ! নিরীক্ষণ পূর্বক 

তাহার নিবারণের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ স্বীয় গ্। গ্রহণ করত নিক্ষেপ করি- 

লেন। তৎকালে এ বীরদ্বয়ন্ম্মক্ত ভয়ঙ্কর গদাদ্বয় পরস্পর নংঘর্ষিত 

হইয়া অনলোত্পাদন পুর্ধবক ধরাতলে নিপতিত হইল । 

অনস্তর মহাবীর দ্রোণ সাতভিশয় রোষপরবশ হইয়া] চারি শরে তাহার 

অশ্ব সমন্ত, এক ভলে শরাস্ন ও অন্য এক শবে শক্রধবজ সদৃশ কেতু ছেদন 

পূর্বক তিণ শরে তাহাকে নিপীড়িত করিলেন। যুধিষ্ঠির অবিলম্বে হস্াম্থ 

রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অন্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক উর্ধহস্তে দণ্ডায়মান রহি- 
লেন। মহছাবাহ দ্রোণ তাহাকে রখ ও শন্্র বিহীন দেখিরা শরনিকর 

পরিত্যাগ পুর্ধক তাহার সৈন্যগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং ভক্ব- 

ক্ষর কেশরী যেকপ মৃগের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ তাহার অভিমুখে 

ধাবমান হইলেন। মহাড্বা যুধিষ্ঠির এইরূপে আচার্য্য কর্তৃক অভিজ্রন্ত 
হইলে, পাগুবপক্ষীয় বীরগণ ধম্মরাজ আচার) কর্তৃক সৃতি হইলেন বলিয়] 

হাহাকার করিতে লাগিল। সেই সময় কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সহদেবের 
রথে আরোহণ পূর্বক ভ্রবেগে অশ্ব সঞ্চালন করত পলায়ন করিভে 
লাগিলেন। 

সম্তাধিক শততম অধ্যায় । ১০৭ | 

ছে রাজন,! মহারথ ক্ষেমপৃত্ি রণন্থলে সমাগত কেকরদেশীয় গ্মতুল- 
বিক্রম বৃহুতক্ষেপ্রের বক্ষঃস্থলে অসংখ্য শর বিষ্ করিতে আরস্ত করিলেন । 
নুহপতি বৃততক্ষেত্রও আচাধ্যের সৈন্য ভেদ করিবার মানসে ত্বরাস্বিত, 
ইয়া তাহাকে নতপর্ব নবতি শরে বিদ্ধ করিতে লাগ্চিলন। তখন 

'ক্ষেনধৃ্থি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া হুশানিত উল্লাস দ্বার মন্রাণ। 
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'বৃহতক্ষেত্রের শরাঁসন ছেদন পূর্বক আনতপর্ শর সমূহে তাহার সর্ষ 
শরীর বিদ্ধ ফরিলেন। মেই সময় মহাবীর বৃহতক্ষে তর সহাসাবদনে অনা 

শরাসন গ্রহণ পূর্বক মন্তাবাভ ক্ষেমধৃর্তির অশ্ব, সারথি ও রথ ছেদন করত 

নিশিভ ভল্লান্ত্র দ্বারা ভাঙাব প্রজক্িভ কুগচলপরিশেভিত মস্তক ছেদন 

করিলেন। ক্ষেনধূত্তির কুঞ্চিত তকেশ বিরাভিতি কিরীটপরিশোভিত ছিন্ন 

মস্তক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইয়া আকাশছ়াত জ্যোর্তিঃপদার্থের 
ন্যায় শোভা পাতে লাগিল । মহাঘীর বুহৎতক্ষেত্র এইবপে ক্ষেমধূর্ধিকে 

বিনষ্ট করিয়া প্রফুল্লচিত্বে পাণগুবগণের সাহায্য করিবার নিমিত্ত সত্বরে 

কৌ রব সৈন্যাভিমুখে ক্রতবেগে গমন করিতে লাংললেন । 
মহাবীর ধৃষ্টকেতু আচাধ্যকে আক্রমণ কদিব'র মঃনমে তাহার অভি- 

মুখে ধাবমান হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত বারধন্বা তাহাকে নিবারণ 

করিতে আস্ত করিলেন। পরাক্রমশালী সই মহাবীরদ্ধয় বহু সহস্র 

শর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করত নিবিড় আরণাচারী মদোন্সত্ত যুখপতি 

মাতঙ্হ্থয়ের ন্যায় ও শৈলকুহবস্থিত শার্দ,লদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর নিধন 

বাসনায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ চারণগণ বিস্মায়োতৎ- 

ফল্প লোচনে ভাহাদিগের এ অদ্ভূত যুদ্ধ দর্শন করিতে আবস্ত করিলেন । 

সেই সময় মহাবীর বীরধন্বা ক্রোপধভয়ে অগ্ান বদনে ভলাক্্র দ্বারা ধুট- 
ককেতুর শরামন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। চেদিরাক্ত ধুষ্টকৈতু তৎ- 

ক্ষণাৎ ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ পূর্ধক হেমদণ্ডম্িত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ 

করত বীরধন্বার প্রথ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর বীরধন্ব। 

সেই ৰীরঘাতিনী শক্তির আঘাতে ভিন্নহাদয় হইয়া ধরাতলে নিপন্ভিত 

ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ছইলেন। হে রাজ্গণ! [ত্রগদেশীয় মক্তাবীর বীরধন্বা 

, এইকূপে বিনষ্ট হইলে, পাঞ্চবপন্গীয় সৈন্যগণ আপনার সৈনাগণকে 
ংহার করিতে লাগিলেন । 

তখন মহাবাছ দুম্মুথ সহদেবের প্রত্তি ব্টি শর পরিভ্যাগ পৃর্র্বক 
তাহারে ভর্জন করত বীরনাদ কষিতে আরম্ত করিলেন। মাভীতনয় 

তাহার তর্জনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া! নিশিত শরসমূহ বর্ষণ পূর্বক 

অবলীলাক্রমে হুশ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে নর শরে 

তাহাকে গাড় বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ ভল্ে স্ঠাহার কেডু, চারি শরে অশচতুষ্টয়, 

শাশিত ভল্লে সারধির মস্তক ও খীক্ষ ক্ষুরপ্রহ্থারা তাহার কাশ্ুক- ছেদন 

করত পুনর্ধার পাচ শরে তাহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুখ সেই 
'জন্ববিহীন শ্বীয় রথ পরিব)াগ করিয়া বিমর্চিত্তে নিরমিত্রের রথে লমা- 
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রূঢ় হইলেন। অরাতিনিহ্দন সতদেব নিরমিজ্রের প্রতি জ্তদ্ধ হইয়া 

ভল্লাস্্ দ্বার তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। প্ত্রগর্ভরাজতনয় নিরমিত্র' সহ্- 

দেবের নিপুণ শরাঘাতে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত: তইরা 
পন্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দশর্নে কৌরবপক্ষীর় ৈন্যগণ সাতিশয় বাখিক্ 

হইয়া হাহাকার করিতে লাণিল। হে দরনাথ। দশরখতনয় 'রামচ্জ 
নিশাচর খরের জীবন সংহার করিয়! যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিজেন, 

সহদেবও ত্রিগর্তরাজতনয় নিরমিজের জীবন সংহার করিয়া সেইরূপ 

শোভ] পাইতে লাগিলেন । ত্রিগর্ভদেশীয় সৈনাগণ রাজপুন্তকে বিনষ্ট 

দেখিয় অনবরত আর্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনি করিতে আর্ত করিল। 

হে নরনাথণ মহাবাহু নকুল আপনার তনয় পুথুলোচন বিকর্ণকে 

মুহ্হ্নধ্যে পরাজর করিয়া পোক সকলকে বিশ্ময়াপন্ন করিলেন । তখন 

মকাবীর ব্যাত্দত্ত নতপর্ব শর সমূহ বর্ষণ পূর্বক সৈনামধাগত অশ্ব, গজ ও 

সারথির সহিত সাত্যকিকে অদুশ্য করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি'ও 

হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক শর দ্বার। ব্যাপ্রদত্তের সমস্ত শর নিবারণ এবং 

তাহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন 
এইরুপে মগধরাজতনয় নিহত হইলে, ষগধদেশীয় বীরগণ ক্রোধভরে সাতা- 

কির অভিমুখে গমন পূর্বক তাহার প্রতি বছসংখ্যক শর, তোমর, 

ভিন্দিপাল, প্রাস। মুষল ও মুদগর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ 

করিতে আরম্ভ করিল। রণবিশারদ সাতাকি হাস্য করত অনায়াসে সেই 

সমস্ত বীরগণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন । হতাৰশিষ্ট মাগধগণ 

প্রাণভয়ে সংগ্রামে পরাম্ুখ হইয়। চতুর্দিকে পলায়ন কপিল। তদ্দর্শনে 
আপনার সৈন্যগণও সমরে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। হে 
রাজন! মধুবংশাবতংস সাতাকি এইরূপে আপনার সৈন্যগণকে সংহার 
করিয়া শরাদন বিকম্পন পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে বিচরপ করিতে আরস্ত করি- 

লেন। তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে আর কেহই সাহস করিল না| 

তখন মহাৰীর দ্রোণাচার্যয রোষপরবশ হইয়া নয়নদ্বয় টি রর 

সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন । 

'ষ্টাধিক শততম অধ্যায় । ১০৮। 

ছে নরনাথ! বশস্বী সোসদত্ততনজ মহাধঙুর্ভীর ভৌগদীর্ পুজগঃণর, 



২৩৪ অহাঁভারত। 
€ 

প্রভ্যেককে পাচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ধার সত সাত শরে বিদ্ধ 

করিলেন। ভ্রৌপদীর পুত্রগণ সৌমদর্তির শরসমূহে সাতিশর নিপীড়িত 

ও বিচেতনপ্রার হইয়] যুদ্ধে ইতিকর্তব্যতাবিমুড় হইলেন। অনন্তর নক্ুল- 

নয় শতানীক নরব্যাস্ সোমদত্ততনয়কে ছুই শরে বিদ্ধ করিয়। হৃষ্টচিত্তে 

সিংহমাদ করিতে লাগখিলেন। তখন সভানীকের অন্য চারি ভ্রাতা! 

অকুটিল তিন তিন শরে সৌমদত্তিকে প্রহার করিলেন। মহাবীর লৌম- 

গতি ঠাহাদিগের পাচ জনের বক্ষঃস্থলে পাচ শর পরিত্যাগ করিলেন। 

তখন সেই পঞ্চ ভ্রাতা সৌমদত্তির শরে নিপীড়িত হইস্র। চতুর্দিকে অবস্থান 
পূর্বক তাহার প্রতি শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।  অজ্জুণননান 

ক্রোধাবিষ্ট হই] শাণিত শরচতুষ্টয়ে সৌষদত্তির মশ্ব সকলকে কৃতাস্ত- 
ভবনে প্রেরণ করিলেন ৷ ভীমতনয় তাহার শরাসন ছেদন পৃর্ধক তাহাকে 

নিশিত শরে বিদ্ধ কিয়] নৃতা করিতে লাগিলেন । যুধিষ্ঠিরতনয় তাহার 

ধ্যজ ছেদন করিয়। ফেলিলেন এবং নকুলতনয় তাহার সারথিকে রথ 

হইতে ভূতলশায়ী করিলেন । এঁ সময় সহদেব্তনয় সৌমদত্তিকে শ্বীক্ষ 
জাভূগণের শরে বিষুখীককত অৰগত হইয়া ক্ষুরপ্রান্ত্রে তাহার মস্তক ছেদন 
করিয়। ফেলিলেন। তরুণািত্যপ্রভৃ স্বর্ণভরণভূষিত সৌমদত্তিব মন্ডরক 
ধরাতলে নিপতিত হইয়া সমরাজন আলোকময করিল। সেই সময় 
আপনার সৈন্যগণ সৌমদত্তিকে বিনষ্ট দেখিয়া শঙ্গিতচিত্তে নান' স্থানে 
পলায়ন করিতে আরম্ত করিল। 

হে রাজন্! যেরূপ রাবণতনয় ইন্্রজিত লক্ষণের সহি সংগ্রাম 

করিয়াছিলেন, তজ্রূপ রাক্ষস অলম্ুষ কুদ্ধ হইয় মহাবল পরাক্রাস্ত ভীম- 

সেনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিন্তে লাগিল।| এ বীরদ্বয়ের সেই ভয়াবহ 
যুদ্ধ সন্দর্শন কর্রিয়। সকলেই বিশ্য়াপন্ন ও আহ্লাদিত হইল। সেই সমস 
অহাবীর ভীমসেন সহাসামুখে নয় শরে ক্রোধপরায়ণ রাক্ষসরাজ অলম্ুষকে 

বিদ্ধ করিলেন। খষাশ্ঙ্গতনয় অলম্ভুষ শরবিদ্ধ হইয়। গভীর ধ্বান করত 

ভীযসেন ও তাহার অন্থগামিগণের অভিমুখে গমন পূর্বক প্রথমতঃ 
তাহাকে নতপর্ধ পাচ বাণে বিদ্ধ ও তাহার ভ্রিংশৎ রথ বিনষ্ট কর্রিলঃ 

পরে পুনরায় তাহার চারি শত রথ বিনাশ করত তীক্ষ শরে তাহাকে 
বিদ্ধ করিল। মহাবীর ভীমসেন রাক্ষসের শরাঘাতে নিতাস্ত ব্যথিত 
হইয়া রধোপরি সুচ্ছিত ও নিপতিত হইলেন এবং ক্ণকাল পরে চেতমা! 
লাত করিয়া ক্রোধকম্পিত কৃলেবরে ভীবণ শরাসন আকর্ষণ পূর্বক তাঁক্ষ 
শে অন্যকে লিপীভ়িত করিতে লাগিলেন। লীলাঝলসদশ নিশাচর 



দ্রোগ পর্ব । ২৩৫ 

ভীমের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে প্রফুল্ল কিংগুকের ন্যায় শোভা 

ধারণ করিল। হে নরনাথ। ততকাজে অলঘুষের ভ্রাতৃৰধবৃত্বান্ত স্থতিপথে 
সদাক্ঢ হইল। তখন রাক্ষসরাজ ভীষণ ব্বূপ পরিগ্রহ করিয়! বুকোদরকে 

কহিল, রে নরাধম ! আজি নমরস্থলে আমার পরাক্রম দর্শন কর.» তুই 
ট "আমার ভ্রাত! মহাৰীর বক রাক্ষসের জীবন সংহার করিয়া! ভাগা- 

শতঃ পরিত্রাণ পাইয়াছিস্ । আমি সেই সময় তথায় উপস্থিত থাকিলে, 

টির তোরে কৃতাস্তভবনে প্রেবণ করিতাম ! মহাবীর জলম্ুষ বৃক্ধো- 
দর়্কে এই কথা কলিষা। মুহদ্োে অস্তর্ভিত হইয়] শর সমূহ বর্ষণ পূর্বক 

ভাহাঁকে সমাচ্ুহ অবিস । টাযলন বাক্ষমকে অদৃশা জানিয়। নতপর্থ্ব 

শর সমূহে গগনত পম স্যাচ্ছত জরিয়া ফেলিলেন। নিশাচর ভীমশরে 

বিদ্ধ হুইয়! সব্বরে রথারোহণ শর্বক কখন ধরাতলে ও কখন গগনমগুলে 

বিচরণ করিতে লাগল এবং কখন হস্থ, কখন বৃহৎ ও কখন স্কুল 

আকার ধারণ করত জলধরের ন্যায় গর্জন ও বিবিধ বাক্য প্রয়োগ 

বরিয়। আকাশ হইতে চারি দিকে নানাপ্রকার শর বর্ষণ করিতে লাগিল । 

নিশাচর বিস্ষ্ট শক্তি, ক্ষুরপ্র, প্রাস, শুল? প্টিশ, তোমর, শতন্ত্রী, পরিঘ, 
তিন্নিপাল, পরশু, শিলা, খড়গ, গুড়, খাষ্টি, বজ্ত প্রভৃতি শস্ত্র সমস্ত রণ- 

সবলে জপদারাৰ ন্যাধ নিপন্ভিভ হই পাুতনয়ের অসংখ্য সৈন্য সংহার 
করিতে লাগিল। তখন আন্ধ্য মাত, ভুরঙ্গ ও পদাতি নিহত হইক়] 
দেল! রখিগণ রথ হইতে নপতিত হইতে লাগিলেন । 

৪ শাজন্' মহাবীর অলম্ুষ এই রূপে পাগুবপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিন 

'95) বপস্থলে বাক্ষনগণসমাকুল শোণিতনদী প্রবাহিত করিল। রথ 

সমুদয় উহার আবর্ত, কুজজর সমুদয় গ্রাহ, ছত্র সমুদয় হংস ও বাহ সমুদয় 

ভু্ঙ্গের ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল ও স্যঞজয়গণ এ 
নর্দীর ভীষণ প্রৰাহে ভালমান হইল। €সই ভীষণ সংগ্রামে পাওবগণ 
নিশাচরের নির্ভয়চিত্তে বিচরণ ও অদ্ভুত পরাক্রম নিরীক্ষণ করিরা নিঙাস্ু 
উদ্বিপ্ন হই উঠিলেন। কৌরবসৈনাগণ পাতিশর আনন্দিত হইয়। ,লামহ্র্ষণ 
তুমুল বাদিত্র নিস্বন করিতে লাগিল। তু্ঙ্গ যেরূপ করতালি ধ্বনি সঙ্থ 
করিতে অসমর্থ হন, ভীমসেন সেইরূপ কৌরবগণের বাদিত্র নিশ্বন সহ্য 
করিতে অসমর্থ হইস1 ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে রোষকষারিস্ত লোচলে তাট্্র অস্ত 
শরাসনে সঙ্গান করিলেন। তথ্খন চতুর্দিক্ হইন্তে সহশ্র সহত্র শর প্রাহুভভ 
হওয়াতে কৌরবসৈন্যগণ সংগ্রাম পরিতুযাগ পূর্বক পলায়ন করিতে 
লাশিল ' সেই সময় 'ভীমটেলের নিচ্ঘুি' এ দা ত্স্ দ্রণস্লে রাক্ষপের. 



হ৩৬ মহাভারত । 

মহামায়া! বিনষ্ট করিয়। তাহারে নিপীড়িত করিতে আরম্ত করিল । নিশাচর 

শরনিপীড়িহ হইয়া ভীমপেনকে পরিত্যাগ পূর্বক প্রাণরক্ষার্থ আচাধ্যৎ 

সৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল। : 
হে রাজন! এই প্রকারে রাক্ষস ভীম কর্তৃক পরাজিত হইলে, পাণুৰ- 

গণ আহলাদিত চিত্তে সিংহনাদ করিয়! দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিলেন এবং 

প্রহলাদ পরাভব হইলে, স্ুরগণ পুরন্দদকে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, 

তাহার ভীমসেনকে সেইবপ অসংখা ৰণ্যবাদ প্রদান করিতে আগস্ত 

করিণেন। 

নবাধিক শততম অধ্যায় । ১০৯। 

হে রাজন! মহাবীর অলম্বুষ এই রূপে বুকোদরের নিকট হইতে 

পলায়ন করিয়। রণস্থলে নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন 

ছিড়িম্বাতনয় ঘংটাৎ্কচ দ্রতবেগে গমন পূর্বক তীক্ষ শরে তাহারে বিদ্ধ 

করিতে আরস্ত করিল। অলম্বষও সান্তিশয় রোষপরবশ হইয়। ঘটোৎ- 
কচকে তাড়িত করিতে লাগিল। ধীঁরাক্ষসন্বয় এইরূপে পরস্পর মিলিত 

হইয়! বহুবিধ মায়া ধারণ পৃর্বাক স্ুরেজ ও শশ্বরের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রামে 
প্রবৃত হইল। পূর্বে রাম ও রাবখের যেমন তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, 
এক্ষণে এ ভীষণ রাক্ষসন্বয়ের সেইরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। 

মহাবীর ঘটোৎ্কচ বিংশতি নারাচাস্্রে অলনুষের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়। 

বা্ংবার সিংহের ন্যায় গভীর গর্জন করিতে আরস্ত করিল। অলঘুষও 

বপহূর্মদ: হিড়িম্বাতনয়কে মুভূমু্ছ শর বিদ্ধ করিয়া! বীরনাদে আকাশমগ্ল 
পমাচ্ছম্ন করিতে লাগিল।* €সই মায়াধুদ্ধবিশারদ মহাবল পরাক্রাস্ত 

পাক্ষসন্বয় রোষপরবশ হইয়। শত শত মায়! বিস্তার পূর্বক পরস্পরকে 

বিমোহিত করিয়। মায়াধুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঘটোত্কচ যে যেমার় প্রকাশ 

কপিল, অলন্ুষ স্বীয় মায়াশ্রভাবে তত্ক্ষণাঁৎ সেই সমস্ত যায়! বিনষ্ট করিতে 
ক্মাগিল। (ই সময় ভীমপ্রভৃতি পাগুবগণ মারাষুদ্ধবিশারদ অপন্থুষের 
গপ্রতি কুদ্ধ হুইয্স1 রথারে;হণ পূর্বক চতুদ্দিক্ হইতে তাহার অভিমুখে ধাৰ- 
আান হইশেন এবং অসংখা ওথ দ্বার তাহারে অবরোধ করত তাহার প্রতি 
পর বর্ষণ করিতে আস্ত কপিণেন। নিশার বীরগণের শরাঘাতে উন্ধাহত 
মাতঙের ন্যার শোভা খারণ দৃক ৩ৎকণাৎ অগ্ষায়। প্রভাবে বিপক্ষ- 
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নিশ্দুক্তি অস্ত্র সমস্ত নিবারণ করত দগ্ধ কানন হইতে বিনিগত দত্তীর ন্যার 

চতুদ্দিকৃস্থ রথ সমূহের মধ্য হইতে ধিনির্গত হইল এবং পুরন্দরের বঙ্ছসদৃশ 

শব্দায়মান ভীষণ শরাসন বিক্ষারণ করত ভীমসেনকে পঞ্চৰিংশতি, যুখি- 

ভিবকে ভিন, নহদেবক্ষে সাত, নকুলকে ত্রিসপ্ততি, প্রত্যেক ভ্রৌপদেয়কে 

পাচ পাচ শরে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সিংহমাদ করিতে লাগিল। তখন 

ভামসেন নয়, সহদেৰ পীচ, যুবিষ্ঠির সাত, নকুল চত়ঃবষ্টি, ভোপদে়গণ 
প্রতোকে তিন তিন শরে সেই রাক্ষপকে বিদ্ধ করিলেন। খী সময় মছ্থা- 

বলশালী হিড়িস্বাতনরও তাহাবে প্রথমতঃ পঞ্চাশত শরে বিদ্ধ করিয়া! 

পুনরায় সপ্ঠুতি শবে নিপীড়িত করত সিংতনাদ করিতে লাগিল। তাহার 

ভীষণ নিনাদে পর্বত, বন ও জলাশয়াদিসম্বজিতা এই বস্থন্ধর। এককালে 

বিকাম্পিত হইল । 

হে রাগন্! নিশাচর অলদুষ এইরূপে রথিগপের নিশিত শর সমুছে 

অতিমাত্র ব্যথিত হইয়1| পাঁচ পাঁচ শরে তাহাদের সকলকে বিদ্ধ করিল। 

সেই সমর বাক্ষন ঘটোত্কচ রোবপরায়ণ হুইয়। পুনর্বান সাত শরে অলম্বু- 

বকে বিদ্ধ করিপ। মহাবল রাক্ষসেন্্র অলঘুষড শক্ননিপীড়িত হুইয়! 

সত্বরে ঘটোত্কচের প্রতি কক্পপুজ্খ শিলাশিত মায়কসমূহ: পরিত্যাগ করিতে 

লাগল। মহাৰল ক্রেোধাবিষ্ট পরশগণ যেপধপ শৈলশ্ঙ্গে প্রবেশ করে, 

নঙার্ব শর পকপঞ্জ.সহরিপ প্টেৎকচের শরাবে প্রবিষ্ট হইল । তখন পাণ্ড- 

বগণ ধটে[২কচ সমভিব্যাহারে চড়দিকু হইডে আলঘুষের প্রতি নিশিত শর 

সমূহ নিঙন্গেপ করিতে লাগিলেন । অতন্বুম বিজয়াভিলাধী পাও্ডবগণোর 

শরে নিতান্ত শিপীড়ত হইরা মানতবর ন্যায় কই*নবীর্যা ও কর্বব্যাবধারণে 

অক্ষম হুহল। সমরবিশারদ মহাবলশালী ভীমতনয় অলম্বুষকে তদবন্থ 

অবলোকন কবি" এাহাকে সংভাব করিব।ব মানসে স্বীয় রথ হইতে 

তাহার ভিম্নাগ্ুনরাশিসনিভ দ্ধ শৈলধগনদৃশ রথে গমন করত গরুড় 

যেরূপ পন্নগকে উত্তোশন করে, সেইরূপ অলম্ুষকে উত্তোলন পুর্বক ধরা 
তণগে বারদ্দার শিক্ষেপ করিয়া প্রস্থরনিক্িপ্ পূর্ণ কুস্তের ন্যার তাহাক্ষে 

চুণ করিম ক্েলিল। ফৈন্যগণ তানার এই আঅভ্ভুহ পরাক্রম নিরীক্ষণ 
করির। সাভিশন্ ভীত উইল | এই কীপে জি ভীষণ রাক্ষস অলম্বুষ ঘটোৎ- 

৬কচেন দারুণ গ্রাহারে বিশ্কটিতকলেবর ও চুর্ণতাস্থি হইয়া ককৃতাস্ততবধন 
দু গমন করিণ। তদ্দশনে পাগুবগণ নিতাপ্ত আহ্লাদিত. হইব! পতাকা! 

বিধৃশন ও নিগহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাশ্বিলেন। কুরুপক্ষীক্ধ গৈন্য?৪ 

শ্গগপ মহাৰপ রাক্ষসেন্্র অলন্থুফকে বিশীর্ণ পর্বতের ন্যাস্ব রগুহঙে নিপাত 
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দেখিয়। ক্ষুন্ধচিন্ডে হাহাঁকাঁণ করিতে আরস্ত করিলেন । যুদ্ধদরশনার্থ 

সমাগত লোক সকল কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই রণস্থলে নিপতিত 
রাগ্গসকে যদৃচ্ছাক্রেমে ধরালে নিপতিত মঙ্গল গ্রহের ন্যার নিরীক্ষণ 

করিতে লাগিলেন! 

হেরাজন,। মহাবল পরাক্রাস্ত ঘটোত্কচ এইরূপে আমিততেজ! 

অলম্ুবকে পক অলম্বষ ফলের. নায় ধরাতলে নিপাতিত করিয়া হৃষ্ট- 

চিত্তে ব্লনিস্থদন বানরের ন্যায় ভীষণ নিনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

তাহার পিতা ও পিভৃব্যের] বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাহাকে সেই 

ছুষ্ফর কার্ধষের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়। ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান 

করিতে ল্াগিলেন। এ সমষ পাগুবসৈন্যমধ্যে শঙ্খধ্বনি ও নানাবিধ 

শরনিশ্বন সমুখিত হইল। কৌরবগণ পেই শব শ্রবণ পূর্বক ভীষণ 
'নিনাদ করিতে আরস্ত করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষের ঘোরতর 

নিনাদে র্িতৃৰন প্রততিধবনিত হইতে লাগিল। 

----0-া 
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ধুতবাদী কহিলেন, হে সঞ্জয়! যুদ্ধবিশারদ সাত্কি ভরম্বাজতনর 

জোণাচার্ধাক সংগ্রামে কি প্রকারে নিবারণ করিলেন। তুমি তাহ! 
বিস্তার পূর্বক বর্ণন কর? উহা! শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় কৌতুক 

জন্মিয়াছে। 

* সঞ্কয় কহিলেন, হেরাজন ! সাত্যকি প্রভৃতি পাগুবপক্ষীয় বীর- 

গণের সহিত আচার্য দ্রোণের যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল, হাহ] শ্রবণ করুন। মহাবল পরাক্তাস্ত ড্রোণাচার্যয সত্যবিক্র্ন 

সাত্যকিকে সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়া স্বয়ং তাহার প্রণ্ত ধাবমান 

হুইজেন। সাত্যকি মহারথ ভরদ্বাজতনয় ড্রোণকে সহসা তথায় আগ- 

মন করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র পরিত্যাগ 

করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচাধ্যও সত্বরে হেমপুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে 

াহাকে বিদ্ধ করিলেন। সেই শক্রনিপাতন শর সকল সাত্যকির সুদৃঢ় 
ঘর্ম ভেদ করত নিশ্বসস্ত ভূজঙ্গের ন্যায় ধরাঁতলে নিপতিত হইল। 

তখন দীর্ঘবাহু সাত্যকি অম্কুশীহত কুঞ্জরের ন্যায় সাতিশর ক্ুদ্ধ হুইন্না 
সছিলনিভ শৃঞ্চাশত লারাচান্ত্র দ্বারা আচাধ্য ড্রোণকে বিদ্ধ করিলেন! 
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ভরম্বান্গতনয় ড্রোণ সাঁত্যকির শরপ্রহারে সাতিশক্ক ক্ুদ্ধ হইয়! প্রথ- 

মতঃ বহু শরে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শরক্ঞালে নিপীড়িত 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণকে তাহার উপর নিগত্তর 

শরধার বর্ষণ করিতে দেখিয়। ইতিকর্তব্যতাবিমৃঢ় ও নিরতিশক় বিধপ্ন 

হইলেনশ মহারাজ! তথন আপনার পুত্ত ও সৈন্যগণ সাত্াযকিকে 

তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদিতচিত্তে মুহুমুহু সিংহনাদ করিতে 

লাগিলেন। ধন্মপুত্র যুধিষ্ঠির এ ভীষণ সিংহনাদ শ্রবণ ও সাতাকিকে 
সাতিশয় নিপীড়িত অবলোকন করিয়! সৈন্যদিগকে আহ্বান পূর্বক 

কহিলেন, হে যোধগণ ! রাহ যেমন হুর্যাদেবকে পীড়ন করে, নছাবীক্গ 

দ্রোণ সেইরূপ বুষ্টিপ্রবর সাত্যকিকে শিতান্ত নিপীড়িত করিতেছেন; 

অতএব তিনি যে স্থানে দ্রোণের সহিত সংগ্রাষ করিতে প্রবৃদ্থ হই- 
রাছেন, তোমরা অবিলম্বে সেইস্থানে গমন কর। ধশ্মরাজ যুধিষ্ঠির 

সেনাগণকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া পাঞ্চালরাজপুত্র ধষ্টছায়কে 

কহিলেন, হে খৃষ্টহ্যন় ! তুমি এখনও কি নিমিত্ত নিশ্সিস্ত হইরা রি 
কাছ? শীপ্র ড্রোণাভিমুখে ধাবমান হও । আচার্য্য ফ্রোপ হইতে আমা- 

দিগের বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি কি তাহ অবগত হইতে 

পার নাই? বালক যেরূপ শুত্রন্যত বিহঙ্গম লইয়া আরীড়া করিয়। 

থাকে, মহাবীর ভ্রোণাচার্ধয সেইরূপ সাতাযকি সমভিব্যাহারে ভ্রখড়। 

করিতেছেন। অতএব তুমি ভীমসেন প্রত্তি বীরগণের সহিত শক্ত 
সাত্যকির রথাভিমুখে জ্রতবেগে গমন কর। আমি সৈন্য লইয়া ভোমার 

অন্থগমন করিব। হে পাঞ্চালরাজতনয়!. আজি তুি কৃতাস্তেক 
মশনান্তর্গত সাত্যকিকে পরিত্রাণ কর। 

ধর্দরাজ যুধিষ্টির এই বলিয়া সাত্কির রক্ষার্থ শ্বীরগণ সমতিত্যা- 
হারে আচার্য্ের রথাভিমুখে ধাবমান হুইলেন। পাগুব ও স্যঞন্গণ 

এইক্পে একমাত্র আচার্ষ্যের সহিত যুদ্ধে প্রবুতত হইলে, সমরাদে 

ষহান, কোলাহল উথিত্ত হইল। বীরগণ একত্র মিলিত হুইর। আচা" 
বর প্রতি কক্কপত্র ও ময়ূরপুচ্ছ পরিশ্যেভিত স্বতীক্ষ শর সমূহ বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকে যেরূপ অভ্যাগত অতিথিগণকে 

২বারি ও আসন প্রদান পূর্বক প্রতিগ্রহ করে, (্রোগাচার্যা হাসামুখে 

৯সেইরূপ এ বীরগণকে প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রন্তি অসংখ্য পর 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ সময় তাহারান্ধ্যাহৃকালীন,যার্তও সহৃশ 
সেই ত্রোণাচাখ্যকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইলেস। কিমফর যেক্প 
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প্রখর করজণশলে সকলকেই সম্ভাপিত করেন, ধন্গদ্ধরাগ্রগণ্য কোপা 

চাখ্য লেইন্ষপ শর সমূহে বীরগণকে সস্তাপিত করিতে লাগিলেন'। 

সেই সময় পাগুৰ ও স্থজয়গণ পঙ্ছনিমখ্র মাতঙজের ন্যায় কাহারই আশ্রক্ 

গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মার্ত্ডের বরমিকর সদূশ পফ্রোথা- 

চার্ধ্যের শরনিকর পাশুবসৈন্যগণকে সম্ভাপিত করিয়া? চড়র্দিকে নিপ- 

তিভ ছইভে লাগিল) পাঞ্চালদেশীয় ধুষ্টছ্যয়েব পিয় স্ুপ্রসিক পঞ্চ 

দিংশতি মহারথ ন্সাচার্য্যের শরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন । মহাবীর 

দ্রোগাচার্ধ্য পাগুব ও পাঞ্চালসৈন্যদিশের *ধ্যে প্রধান প্রধান বীরকফে 

হার পূর্বক টক্কেরদেশীয় এক শত ৰীবনে নিধন করত অন্যান্য 

সকলকে বিজ্রাবিত করিয়া বিস্তততাসা কৃভাস্তের ন্যায় অবস্থান করিতে 

লাগিলেন। পাঞ্চাল, ন্থজয়, মত্সা ও কৈক্যদেশীয় বছুসখখ্যক বীর 

পুরুষগণ তীয় শরনিকরে ক্ষত বিল্মহ বলেবর ও পরাজিত ভইয়] অরণ্য- 

সধো আনলপরিবৃত বনবাসীদিগের লায় আর্তস্বরে চীৎকার করিতে 

আর্ত করিল। তখন সমরদশী মমব, গন্ধব্ব গ পিতৃগণ পরস্পর কহিতে 

ল:গিলেন, এ দেখ, পাঞ্চাল ও পাগডবগণ স্বীক্ষ সৈন্যগণ সমন্ডিব্যাহানে 

পলায়ন করিতেছেন । মহারাজ! মহ্তাপ্রভাপশালী ভ্রোণাচাধ্য অরাঁ- 

স্চিবথে সমুদ্যত হইলে, কেহই তাহার সমীপে গমন কিন্বা তাহাকে 

শররিদ্ধ করিতে সঙর্থ হন নাই । দফ্রোণের সহিত পাণবদিগের এইবপ 

অীরবিনাশন ঘোরতর সংগ্রাম আরস্ত হলে, পাঞ্চজন্য শঙ্খের গভীর 

ধরনি সহসা খধন্বরাজের শ্রভিতিবরে প্রবিষ্ট হইল। এ শঙ্খ মহাত্মা 

যধুশ্দ্মের বদনমাক্রতে প্রপূরিত হইয়া] ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন 
জয়দ্রথরক্ষক বীরপুক্ুষগণ সমরক্রিয়া সম্পাদন ও কৌরবগণ পার্থের 

সথ জমীপে সিংহনাঙগ করিতেছিলেন; স্থৃতরাং সব্যসাচীর গাতীব- 

দ্বিশ্বব একেবারে অন্তত হইরা গেল। এ সময় ধর্মরাজ যুধিঠির 
যাসুদেবের শঙ্গধ্যনি ও ধার্থরাষ্ট গণের সিংহনাদ শ্রবণ পূর্বক বিষগ্র 

হইয1 এইরূপ চিত্তা করিডে লাগিলেন যে, খন বাসুদেব শঙ্ঘধবনি 

ও কৌনবগণ হষ্টচিত্তে সিংহনা্ করিতেছে, তখন অঙ্ছুনের কোন 

অযঙ্গণল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, অনদেভ মাই । ধর্মর।জ ব্যাকুজিত- 

চিন্তে :এ্রইয়প. চিদ্ত করত বারংবার মোহে অভিভৃত হইয়াও তৎকানুল 
কর্চধব্য,কাশ্যের আনুষ্ঠটনের মিমিভ্ত বাম্পগদগদবচনে. সাত্যকিকে হি 

লেন, ছে “শৈনেক্স 1! পুর্বে সাধুগণ সংগ্রাম কালে স্থহদ্গশের কগব্য 

দ্বিহে খনছাতনির্দেশ -ফরিয়া গিয়ান্ডেন, এক্ষণে সেই কর্তব্য কার্যে 
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অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত হইয়াছে । »হ মহাত্বন্! আমি সম)কৃ অন্থু- 

সন্ধান করত মস্ত ফোধগণের মধ্যে ভোমার সদৃশ প্রিয় সহ আর 

কাহাকেও দেখিতে পাই না। হে শিনিপুক্গব। যে বাকি সর্বদ] 

প্রফল্পচিতত ও অন্ত্রগত হয়, আমার মতে তাহাকেই সংগ্রামে নিযুক্ত কর! 

অবশ্য কব । তুমি বানুদেবের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত এবং তাহারই 

ন্যায় সর্বদ) আমাদিগকে আশ্রর প্রদান করিরা থাক; অতএব আষি 

যে ভাব অর্পণ করিতেছি, তমি ভাভাই বহন কর; আমার বাসন] বিফল 

করিও না । মহাবীর ধনগ্য় তোমার ভ্রাতা, বয়স্য ও গুরু; অতএৰ 

তুমি বিপদ্বলময়ে তাহার সাহাধা কর। তুমি সত্যত্রত, বলবীর্যযসম্পর 

ও মিভ্রপণের প্রিমদশন এবং স্বীয় কাধ্য প্রন্গাবে জনসমাজে সত্যবাদশি 

বলিয়। প্রলিজ্ হইয়ান্ছ। হে ।শনিবশাবতংস ! যে ব্যক্তি স্বহর্দের নিমিত্ত 

সংগ্রাম করত জীবন পরিত্যাগ করেন এপং মে বাক্তি ব্রাঙ্গণগণকে সম্দয় 

পর্থবী দান করেন, তাহারা উভনেই মান ফল ভোগ করিয়া! থাকেন। 

আমর] শ্রবণ করিয়াছি, অনংখ্য কপাল যজ্ঞাগ্ুষ্ঠান করিয়। ব্রাহ্মণদিগকে 

সমক্ত পৃথিবী প্রন্নান পূর্বক স্বগে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সমরে 

মিত্রের সাহায্য করিয়। পুথিবী দানসদূশ অথবা তদপেক্ষা অধিক ফল 

লাভ কর। আ:ম কৃতাঞ্তলিপুটে স্তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি । 

হে শিনিপুঙ্গব। একবল মহারথ কেশব ও তুমি এই ছুই জনে সুহৃদ্গণকে 

অভয় প্রদান পূর্বক জাবিতনশিরগেক্ষ হইয়। যুদ্ধ কয়া! থাক। আর 

নদখ, মহাবল পরাক্রাস্ত বীরপুরুষই সংগ্রামে যশোলাভাথধু বীরপুরুষের 

সাহায্য করিয়া থাকেন, প্রাকৃত ব্যক্তি কখনই তন্বিষয়ে সমর্থ হয় না। 

অতএব এই বিপদ্কালে তোম। ভিন্ন অন্য কাহারেই ধনঞ্লয়ের রক্ষক 

দেখিতেছি না। ূ 

হে বীর! অজ্ঞুন আমার হর্ষ বর্ধন পূর্বক পুনঃপুনঃ তোমার কার্ষোর, 

প্রশংসা করিয়। থাকেন। একদ। তিনি দ্বৈতবনে সঙ্জনসমাজে তোমার 

অসাক্ষাতে তোমার প্রকৃভ গুণ বর্ধন করত আমারে কহিয়াছিলেন যে, 

মহারাজ ! সাত্যকি মহাবল, চিত্রবোধী, প্রাজ্ঞ, সর্ধান্ত্কুশল ও মহা- 

বীর; তিনি কদাচ যুদ্ধে বিমোহিত হন না| তরী বিশালবক্ষা! বৃষস্বন্ধ 

উমহাবলশালী মহারথ আমার শিষ্য ও সথাঁ; আনম তাহার প্রিক্পপাজ্জ 
7এৰং তিনিও আমার সাতিশক্প প্রিকতম। তিনি আমার সহায় হইয়] 
 কৌর্বপণকে বিমর্দিত করিবেন । যদি মহাবীর কৃষ্ণ, রাম, অনিরুদ্ধ, 

প্র্য, গদ, পারণ ও সান্ব এব" সমুদয় বৃষ্িতস্্ীদ বীরগণ ুদ্ধৃ্লে ন্সাশর 
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সাহাধ্য করেন, তথাঁপি আমি নরপুঙ্গব সত্যবেক্রম সাঁতিযকিকে সাহা 

য্যার্থ নিয়োগ করিব। তীাহাব সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই নাই। হে 

গাত্যকি! অজ্জুন এইরূপ তোমার গুণ কীর্তন করিয়া থাকেন; অতএৰ 
তুমি সেই ধনঞ্জয়ের, বুকোদয়ের ও আমার এই মনোরথ নিষ্ষল করিও 
ন1। আমি তীর্থ ভ্রমণপ্রসঙ্গে দ্বারকায় উপনীত হইয়া ধনঞ্জধের প্রতি 

তোমার দুঢ় ভক্তি ধর্শন ককিয়াছি। বিশেষতঃ আমাদের এই বিপদ্ 
সময়ে তুমি যেকপ সখ্যভাব প্রদর্শন করিতেছ, আমি আর কাহাতেও 

সেইকপ দর্শন করি না। ভুমি সৎকুলোভব, একান্ত ভক্ত, সত্যবাদী ও 
মহাবীর্য্যমম্পন্ন;) অতএব এক্ষণে স্বীয় গ্রিয়খ। বিশেষতঃ আচাধ্য 

অজ্জুনের প্রতি অনুকম্প। প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আপনার অন্রূপ 

কাধ্যমম্পাদনে প্রবৃন্ত হও। হছর্যোধন আচাধ্যদত্ত কৰচ ধারণ পুর্ববক 

পার্থসমীপে গমন কবিয়।ছে এবং বৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণ 

পূর্বেই তথায় উপনীত হইয়াছেন। এ দেখ, পার্থরখের অভিমুখে 

মহান্ কৌলাহল হইতেছে; অতএব শীঘ্র তথায় গমন করা তোমার 

নিভাস্ত কর্তব্য । বদি মহাবল দফ্রোণাচাম্য তোমাকে আক্রমণ করেন, 

তাহ হইলে, আমরা মহাবার বৃঝেোদির ও অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহ1রে 

তাহাকে নিবারণ করিব। 

'হে সাত্যকি! এ দেখ, কৌরবপক্ষীয় সৈন) সকল পব্বকালীন 

মারুতবেগে বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় অজ্জুন কর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়। 

সমর পরিত্যাগ পুর্বক মহান কোলাহল করত পলায়ন করিতেছে। এ 

দেখ, মনুষ্য, অশ্থ ও রথ সকল ধাবমান হওয়াতে রজোরাশি সমুখিত 

হইয়1 চতুদ্দিক আচ্ছন্ন কাঁরতেছে। মহাবল পরাক্রাস্ত সিক্ষুসৌবীরগণ 
তোমর ও প্রাস ধারণ পৃব্বক পরবীরঘাতী ধনপ্রয়কে বেষ্টন করিয়াছে । 

উহ্াদিগকে নিবারণ না করিলে, কদাচ জয়দ্রথকে নিবারণ করিতে সমর্থ 
হইৰে না। উহার! জয়দ্রথের পরিক্রাণের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্বু করিবে। 

এ দেখ, শর, শক্তি, ধ্বজ সম্পন্ন, নাগাখ সমাকুল, নিতান্ত ছ্রধিগম্য 

কৌরবসৈণ্য সমরক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছে । ছুন্ধুভিনির্ঘোষ, গভীর 

শঙ্খ ধবনি, সিংহনাদ, রথনেমির ঘর ঘব বব, করিবৃংহিত ও সহম্র সহস্র 

গদ্দাতিগণের পদশব্ধ শ্রুত হইতেছে । শী দেখ, হস্তিপক সকল মহীতল & 
বিকম্পিত কবিয়। ধাবমান হইরাছে। পুরোভাগে মৈম্ববসৈন্য ও পশ্চ- 

ভাগে তো অবস্থিতি কুরিতেছে। গাহা? বহুত্ববশতঃ অমররাজ 

ইজজজকও নিগীড়ত ধরতে পারে। - 
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অমিততেজ] ধনঞ্জয় এ অসীম সৈন্যমধ্যে প্রবেই ভইয়াছেন, সুতরাং 

তাহার জীবননাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা । ধনগ্য় সমরে নিহত হইলে, 

আমি কি প্রকারে জীবন ধারণ কবিব। ০২ সাত্যকি! তুমি জীৰিত 

থাকিতেও আমারে এপ কষ্ট অনুভ্ভব বরিতে হইল! প্প্রিয়দর্শন ধন- 

গ্রয় শুট্ধ্যাদয়সময়ে কৌরবসৈনামধো প্রবেশ করিয়াছেন; এক্ষণে 

দিবাও প্রায় অতিবাহিত হইল । মহাবাঁহু ধণ্জয় এখন জবিত আছেন, 

কি না, তাহ! বুঝিতে পারিতেছি না । কোৌরবসৈনা সাগরসদূশ ও দেব- 
গণের ও দুরধিগম্য ; ধনজ্রয় একাকী তন্মপ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাহার 

অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার কোন কূপেই যুদ্ধ বিষয়ে বুদি, প্রন্ষ,রিত হইতেছে 

না। এ দেখ, মঙ্তাবাভ দ্রোণাটার্্ যুদ্ধাথ সমুত্গৃক হইয়। তোমার 

সাক্ষাতে আমার সৈনাগণকে নিপীড়িত করিতেছেন । হে সাত্যকি ! 

তুমি ছুব্বোধ কান্যের অবধারণে বিলঙ্সণ সমর্থ; অতএব এক্ষণে যাহ 

শ্রেয়স্কর হয়, তাভাব অনুষ্ঠান কব? কিন্ত আমার নব্ধ কার্য পরিতাগ 

পুবর্বক ধনগ্জয়কে পরিত্রাণ করাই কর্তবা। আমি জগৎপতি রুষ্ণের 

নিশিত্ত কিঞ্চিন্সাত্র শৌক করি নাঃ আমি তোমার নিকট যথার্থ কহিতেছি 

ঘে, এই দুববল কৌরবসৈন্যের কথা দূরে থাকুক, এই ভ্িলোক একক্রে 
সমবেত হইলেও তিনি তাহাপিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। 

মহাবল পরাক্রাস্ত ধনর্জর রণস্থলে অসংখ্য দোপধনিন্মক্ত শর 

সমূহে নিপীড়িত হইয়া পাছে জীবন পরিত্যাগ করেন, কেবল 
এই চিন্তায় আমি নিতান্ত মুগ্ধ হইতেছি। অতএব তুমি আমান 
বাক্যান্নারে ধনঞ্জয়ের অনুগামী হও। ভবাদূশ বীরগণের অজ্জুনের 

অন্ুগার্মী হওয়াই কর্তব্য । হেমহীজ্মন। তুমি ও সা তোমর1 বৃষ 
বশীরদিগের মধ্যে অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুছি অস্ত্রবলে 
নারায়ণ ও বাহুবলে মহাত্সী বলদেধেব সদৃশ এবং পবাক্ুম প্রকাশে 

মহাবাঁর জ্জুনের তুল্য । সাঁবুগণ পান্যকির অসাধ্য কিছুই নাই, মহা- 
বীর সাতাকি সমরবিশীরদ, ভীগ্ম ও দোণ অপেক্ষা মহাপ্রতাপশালী, 

এই বলিয়া তোমার প্রশংসা করিম থাকেন। অতএব তুমি আমার 

বাক্যাঞ্যারী কাধ্যেব অঠষ্টান বর। জনগণের, অজ্ছরনের ও আমাক 
অভিলাষ শি্ষল কর] তোমার কব্য নহে শুক্ষণে প্রিয়তর প্রাণ 

রক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া বীরের ন্যায় স্মরে বিরচণ কর। হে শিনিতনয়। 

ফাদৰগণ কদাচ সমরে প্রাণ রক্ষণে য্রবান সন নাঁ। সমরক্গেজে প্রবেশ 

হব যুদ্ধ না করা, আন্তরালে থাকিয়া বুদ্ধ বরা ও গ্স৫ গরিত্াৃগ 
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ুববক পলায়ন করা দাঁদবগণের অভ্যন্ত নহে ।" তরী লকল ভীরুস্বভাঁব 

অসংলোকেরই কার্ধা । ধর্মাশ্সা অজ্জন তোমার গুরু এবং বানুদের 

তোমার ও অর্জনের গুকও ভামি এই নিনিতই পার্থ সমীপে গমন 

করিচ্তে অনুরোধ করিতেছি । আমি তোমার গুরুর গুরু; অতঞএ 

আমার বাকো অশ্রদ্ধা করা তোমার কর্তব্য নহে! হে শৈনেয়। আমি 
তোঁমাকে বাহ! কহিলান, ইহ। বাস্থদেব ও অঙ্জনের অন্থমোদিত ; অক্ছ- 

এব এ বিষয়ে আব তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও ন1!। এক্ষণে তুমি 

দ্শ্মতি হুশ্যোধনের সৈন্যমধ্ো 'গ্রবেশ পূর্বক মহারথগণ্ের সহিত সমবেড 

হইয়া ন্যায়াদুসারে সমুচিত কার্ষযানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও । 

একাদশাবধিক শততম অধ্যায় | ৮১৯ 

হে রাজন্্' শিনিশ্রেষ্ঠ সাাকি পক্ষুরাজ ফপপিষ্টিরের প্রীতিপ্রদ, তৎ 

কালোচি5, ন্যারান্ুগন্ত বাকা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ম্ভাপ্রাজ । 

আপনি মহাবীর ধনপ্রঘ়ের নিনিভ্ব যে সমস্থ নীতিগন্ত বশক্কর বাক্য বলি 

লেন, সেই সমস্তই এবণ করিলাম । এই সময়ে পার্থেব ন্যায় আমারে 

অন্করোধ করা আপনার অবশ্য কর্তিবা। আমি অর্ঞনের রক্ষার্থ প্রাণ 

পরিত্যাগ করিতে সম্মত; [থশেষাহঃ আপনি যখন অনুরোধ করিতে 

ছেন, তথন ব্গ্রামস্থলে মে মোন কাধা হউক ৭1 কেন, সকলই আমার 

অনুষ্ঠান করা কর্ুব্য। আমি আপনার অন্ন 
4 

1 এক্রনে দেব, অনুর ও 

মন্ুষ্যপরপুণ এই ভ্রিলোকের সহিত সংগ্রাম করভে পাবি; অঙএৰ 

আলি হীনবল হুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিব, ভাহাতে আর বিচিএ 

কি? অমি নিশ্চযুই সগরস্থলে ইহাদিগকে পরাজিভ্ করিব। হে 

মহারাজ । আমি নিবিস্বে অজ্ডঞন সমীপে গমন করিব এবং ছুরাশ্া 

জয়দ্রথ নিংত হইণে, পুণর্ধধার ভাপ্লার নিকট সনুপস্থিত হইব । কিছ 

বাতুদেব ও অর্জন যাহা বলিয়াছেন, তাহা আদ্শারে জ্াশিত করা 

আমার নিতান্ত আবশ্যক | মহাবার অর্জন সৈনাগণ ও বাসুদেবের 

সাক্ষাতে বারম্বার আমারে কঝহেয়াছেন, ভে শিনিতনয় । আমি যতক্ষণ 

জয়দ্রথকে সংস্থার ন! করিছেছি, তভক্ষণ তুমি অপ্রমত্বচিত্তে ধর্মমরাণ্জ 
যুধিন্তিরকে রক্ষা কর। আমি তোমার বা গ্রছ্যক্ের হতে ধর্রাজকে 

সন পুর্ব নিশ্িস্ত হইঝা অয়দ্রগের প্রীতি গন করতে পারি। তুমি 
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কৌরধপক্ষীয়দিগেবর প্রধান দ্রোণাচার্শযকে সম্যক্কপে বিদিত ও তাহার 
প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়াছ। ভিনি ধন্মনন্দন হুধিঠিরের গ্রহণার্থ নিরতিশয় 

যুপরায়ণ হইয়াছেন এবং তাহা সম্পাদন করিতেও অসমর্থ নছেন। 

অভএৰ এক্ষণে আমি ধন্্াত্ম] ঘুধিষ্ঠিরকে ০তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া 

জয়দ্থবধধার্থ প্রস্থান করিতেছি; তাহাকে সংহার করিয়া সত্বরেই প্রতি- 

নিবৃত্ত হইব। মহাবীর তড্রোণাচার্ষ। ধম্মরাজকে যাহাতে শ্রহণ করিতে 

ন1 পারেন, তদ্বিষয়ে তুমি যত্ববান্ হইবে; ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিলে, 

আমি জয়দ্রখবধে অকৃতকার্য ও অতিশয় অসন্তষ্ট হইব। সত্যব্রত যুখি- 

ঠির সংগ্রামে গ্ভীত হইলে, নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনরায় »নবাসী হইতে 
হইবে; স্থতরাং আমাদিগের জয়লাভও তোন ফলদায়ক হইবে না। 

অতএব, হে সাতাযকি । আজি তুমি আমার প্রিরকয্য সাধন, জয়লাভ ও 

যশোলাভার্থ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। 

হে ধশ্মবাজ! মহীবাহ অন্তু প্রোণাচার্যের আশঙ্কার আপনারে 
আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়।ছেন ॥ এক্ষণে মহাবীর প্রাক ব্যতখত 

আর কাঠারেও সেই দ্রোণাচাধোর প্রতিযোদ্ধা ছুষ্ট হয় না। কেহ কেহ 

আমারেও তাহার প্রতদ্বন্দী বোধ করিয়া থাকেন; ততএব আমি এই 

আক্মোত্কর্ষ ও মাচাধা ধনজরের আদেশ বার্থ বগিতে বোন রূপেই সমর্থ 

হইতে পার্র না এবং আাপনারেই পাকি প্রচারে পরিত্যাগ করিৰ। 

ছভেদ্য কবচপারী ড্রোণাচাধা ৬ ৩7াথবন ই ক্রু দস্থলে আপনারে 

প্রাপ্ত ভইরা শিশু বেরূপ পক্ষী লহয়,। জড় বরে, তদ্রপ আপনার 

সহিত ব্রীড়া কবিতেশ ॥। বাসদেবননদল প্রহাত যদ এই স্থানে অবস্থান 

করিতেন, তাহ হইপে আপনারে ভাশার হস্তে লিক্গপ করিতাম। তিনি 

মহাবীর ভর্জনের ন্যায় স্পাপনাকে ত্র করেন । আমি ধনজকের 

নিঞ্ট গমন বলে, মহাবীর ভা570, বু ১০৭5 আব্হান করিতে পাকে, 

আপনার অপ্দীপ বহু হি হাব হব হহী হত 2 ভিতর ভাত রক্ষা করা 

অবশ্য কর্তব। । 0৯ 279 হজ বহি ধনুক ভা পুত নন্বিষ্া কখন 

নই অবসন্ন হন মাহ, আতভব আড়ি পাপান তাহার নিমিত্ব কিছুমাত্র 

শঙ্কা! করিবেন হী এসীবী পক, তব) কাব উপীচা ও দাক্ষিণাতা 

. ফোধগণ এবং কর্ণ প্রমুখ বারগণ আঙ্াখীর ধনঞজয়ের ষোডশাংশেরও উপ 
যুক্ত নহেন। মুগ "সুর, মানব, রাঙ্গন, কিন্র ও মহোরগ প্রভৃতি 

“স্থাৰর জঙগমাত্বক ভূন সঞ্চণ সমরাঙ্গনে তজ্ছিমের সহিত সংগ্রাম করিতে 

সমর্থ লহেন। অতএব আপন তাহার জন্য অপর শঙ্কা করিবেন নাঁ। 



২৪৬ মহাভারত । 

যেস্থলে মহাঁবল পরাক্রান্ত ধনগ্জয় ও বানুদেব অবস্থিতি করিতেছেন, 

তথায় কোন কাধ্যবিদ্বের সম্ভাবন! নাই। আপনি আচার্ধ্য ধনঞ্জয়ের 

দৈববল, ক্ৃতাস্ত্রতা, অভ্যাস, অমর্ষ, কৃতজ্ঞত। ও দয়ার বিষয় বিবেচন। 

করুন এবং আমি ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করিলে, দ্রোণ ষেৰপ অস্ত্রবল 

প্রদর্শন করিবেন, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন। মহাবীর দ্রোণ 

প্ৰীয় 'প্রতিজ্ঞা সফলার্থ আপনাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যত্রবান্ হইয়া- 
ছেন। অতএব আম্মরক্ষা কবা আপনার অবশ্য কর্তব্য; হে রাজন 

এক্ষণে আমি যাহাকে বিশ্বাস করিয়া ধনগ্য়ের সমীপে গমন করিব, 

এরূপ রক্ষক আপনার আর কে আছে? আমি সত্যই বন্িতেছি, আপ. 

নাকে কাহারও হস্তে সমর্পণ না করিয়া কখনই অজ্ঞনের নিকট গমন 

করিব না। অতএব '্গাপনি উভ1 বিবেচনা কদ্দিরা যাহা শ্রেয়ঙ্কর বোঁধ 

করেন, তাহা আমাকে অনুমতি ককন। 

ধর্মরাজ সাতার্চির বাক্য আবণ করিয়া তাহারে কহিলেন, হে 

শৈনেয় ! তুমি যাহা বলিলে, ভাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

কিন্তু ধনজয়ের অনিষ্টাশক্কা নিরন্তর আমার মনে সমুধিত হইতেছে। 

অতএব আমি স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্রবান, হইব । তুমি আমার অনুমতি- 
ন্রমে ধনগ্রয়ের নিকট গমন কর। আমি আত্মরক্ষণ ও অজ্নরক্ষার্থ 
তোমারে প্রেরণ এই ুইটি বিষয়ের তারতম্য বিবেচন। পূর্বক অজ্জুন 
নিকটে তোমারে প্রেরণ করাই কর্তব্য ব্লিয়। গ্রতিপাদন করিতেছি । 

অতএব তুমি সত্বরে অজ্ঞুনের সমীপে গমন করিতে গ্রস্তত হও । মহাঁবল 
পরাক্রান্ত ভীম, দ্রপদ, তাহার সহোদর, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, কৈকয়- 

দেশীর, পঞ্চব্রাঠী, বাক্ষস ঘটোত্কচ, বিরাট, মহাবল পরাক্রান্ত শিখণ্ডী, 
ধরষ্টকেতু, কুস্তিভোড, নকুল, সহদেব এবং পাঞ্চাল, স্য্জয় ও অন্যান্য 

মহীপালগণ সাবধান পূর্বক আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন; সুতরাং 
আচাধ্য (্রোণ ও কৃতবন্শী আমারে আক্রমণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ 

হইযবন না। যেন্প বেলাভূমি মহাসমুদ্রকে নিবারণ করিয়া থাকে, 
£সইরূপ ধুষ্টহাক্স বলবীর্ধ্য প্রকাঁশ পূর্বক দ্রোণাচার্ধ্যকে নিবারণ করি- 
বেন। তিনিযেস্থানে অবস্থান করিবেন, দ্রোণাচার্ধ্য সেই স্থানে মহাবল 

সৈন্যগণকে কখনই আশক্রমণ করিতে পারিবেন লা। মহাবীর ধুৃষ্টহ্য্গ 

পজ্োপকে সংহার করিৰার নিমিত্তই অগ্নি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন । 
€হ শৈনেন। এক্ষণে ভুমি, কবচ, শব, শরাসন ও খড়গ ধ।বণ, পুর্বক রিখ্ব- 

ক্কচিত্তে গান কয়? আমার নিমিত্ত তুমি কিছুমাজ চিপ করিও না। 



দ্রোণ পর্ব । ২৪৭ 

মহাবীর ধুষ্টদ্বা়ই ক্রোধাবিষ্ট দ্রোণকে নিবারণ করিতে সমর্থ 

হইবেন। 

০৫) ০----- 

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় । ১১২। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! রণছুম্মদ শিনিব'শাবতংস সাত্যকি 
ধর্মনন্দন যুণিষ্টিরের সেই বাক্য শ্রবণ করত মনে মনে এইরূপ আশঙ্ক! 
করিতে লাগিলেন যে, আমি ধন্মরাজকে পরিত্যাগ করিলে, ধনঞ্জয়ের 
নিকট অপরাধী হইব এবং লোকে ও আমাকে পার্থ সমীপে গমন করিতে 
দেখিয়! ভীত বলিয়া অপবাদ প্রদান করিবে । তিনি বারম্বার এইকূপ 
চিন্তা করত ধর্মমরাজ বুধিষটিরক্চে সন্বেধন পুব্বক কহিলেন, হে রাজন, ॥ 
যদি আপনি মস্মরক্ষণে ক্লুতনিশ্চয় হইয়া থাকেন, তবে আপনার 
কল্যাণ হউক, আমি আপনার বাক্যান্সারে মহাবাছ ধনঞ্জয়ের অন্থসরণ 

করি। মহাবীর ধনঞ্জর অপেক্ষা এই ত্রিভুখনে আমার প্রিয়তর আর 
কেহই নাই । অতএব আম যথার্থ কভিতেছি, আপনার আজ্ঞান্থুসারে 
ধনজীয়ের নিকট গমন করিব। আপনার হিতসাধনের নিমিত্ত আমার 
সমস্ত কার্যই সম্পাদন করা কর্ভথ্য; গুকজনের আজ্ঞা প্রতিপালনের 
ন্যায় আপনার আজ্ঞ। প্রতিপালন করা আমার সর্বতোভাবে বিধেয়। 
আপনার ভ্রাতা ক্ষণ ও অজ্জুন নেরূপ আপনার প্রিয়কাধ্যসাধনে তৎপর, 
আমিও সেইব্প তাহাদের শ্রিয়ানুষ্ঠানে যত্রবান) অতএব হে প্রতো ৃ 
আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া মহাবীর পার্থের নিষিত্ 
ক্রোধাবিষ্ট মৎস্যের সাগরসলিল ভেদের ন্যায় এই ছূর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্য 
ভেদ করিয়া যে শ্বানে ছন্মতি জয়দ্রথ পার্থভয়ে ভীত হইয়া অশ্বর্থীমা, 
কর্ণ ও ক্কপাচার্ধ্য প্রভৃতি মহারথগণ এবং অসংখ্য সৈন্যগণ কর্তৃক রক্ষিত 
হইতেছেন, সেই স্কানে গমন করিব। মঙ্তাবীর ধনগ্জয় অয়দ্রথ সংহারার্থ 
যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, বোধ হয়, এস্তান হইতে সেই স্থান তিন 
যোজন অন্তরে হইবে ? কিন্তু আমি দৃঢান্তঃকরণে কহিতেছি ধে, পার্থ তিন 
যোজন অন্তরে অবস্তান করিলেও আমি তাহার সমীপে গষন পূর্বক 
শিক্কুরাজবধ পর্যন্ত অপেক্ষী করিব। হে রাজন! গুরুজনের আজ্ঞা! 

ভিন্ন কোন.বীর পুরুষ সংগ্রামে গমন করিয়া থাকেন $ আর তাহা 
দিগের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, সাদুশ কোন ঝ্টন্তই বা সংগ্রামে পরাুখ 
হম? 



২৪৮ মহাভারত ।- 

মহারাজ! আমাকে বে স্থানে গমন করিচ্ে হইবে, আমি সেই স্থান 

বফিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আ্ছি। ভদ্য আমি অসংখা হল, শক্তি, গণ, 

শ্রাাস, বর্ম, খড়ী, খ্ি, তোমর 2 শরলমাকুল এই অগাধ সৈনাসাগর 

বিক্ষোভিত করিব। যে সকল রণুশান্০ বক্র শ্রেক্াপিতিত অঞ্জন” 

কুলোস্ভব সলিলববী মেঘ সদৃশ মাতিহগণ সাদিপণ বর্ভৃক সঞ্চালিত হই- 
তেছে, তাহার! আর প্রন্যারুনু ভইন্চে পাবিনে না। তাহাদিগকে 

সংহার না করিলে, আমাদিগের বাত হইবে না আর যে সকল 

হেমম্ডিত রথারূঢ মহাবীর রাজপুত্রগণকে দর্শন কত্পিভেছেন, ইনার! 

সকলেই ধনুর্বেদবিশারদ এবং রণদুদ্ধ, অত্তধুদ্ধ, নাগণুদ্দ, অসিশুদ্ধ, বা 
যুদ্ধ ও মুষ্টিতুদ্ধে বিশেষ নিপুণ ) এই সন্ত কতবিদ্য বীরগণ কর্ণ ও হছুংশা- 

সনের নিতভাস্ত অন্থগভ । ইহার! আঅর্কদাই সমরে ভয়লাভের অন্ভিলাষ 

করিয়। থাকেন । মহামতি বাহুদেবও ইহাদিগকে মহারথ বলিয়। 

প্রশংসা করেন। এরশ্রমক্রমহীন বাপুকষেরা প্রতিনিয়ত কণের হিত্ত- 

সাধনার্থ তদীয় বাক্যানুসারে ধনগ্তুর হইতে গ্রতিনিবৃন্ত হইয় হুর্ভেদা 

কৰচ ধারণ পৃর্ববক ছুষ্যোধণের আদেশক্রমে 'আামাকে নিবারণ করিবার 

নিমিত্ত অবস্থত্তি করিতেছেম। হে বুকবুলচুড়ামণি! তাদ্য আমি 
আপনার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত এই বীরগণকে সমরে বিমদ্দিত করিয়া 

অঞ্জুনের পদবীতে পদার্পশ করিব। যে সকল কিরাতগণসমাব্দ় দিব্য 

ভূষগভৃষিত বন্মীনাচ্ছ্ন সপ্ত শভ হত্তী ভাৰলোৌকন করিতেছেন, পুর্বে 
কিরাতরাজ শ্বীয় জীবন রক্ষাথ মহ্থাবীর পনঞ্চয়কে এ সমস্ত প্রদান 

করেন। পূর্বে ইহার! আপনার কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল; কিন্ত কালের 

কি আশ্চর্য পতি! এক্ষণে ইহারা আপনার বিপক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই- 

স্বাছে। ইহাদের মহামাত্র শ্লেচ্ছ কিরাতগণ সকলেই গজযুদ্ধ ও সমর 

বিশারদ । উহার! পূর্বে ধনঞ্জয়ের নিকট পরাজিত হইয়াছিল; কিন্তু 

অন্য হুম্মতি ছর্যোধনের বশীভূত হইয়া! আপনার প্রতিকূলে আমার 
সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অবস্থিতি করিতেছে । অদ্য আমি সমর- 

শাম এ কিরাতগণকে সায়ক সমূহে নিপাভিত করিয়। সিস্ুরাজবধার্থী 
পার্থের অস্থগামী হইব। ং 

' অহায়াত! যেসকল স্থবর্ণময় বর্বিস্ৃষিত অগ্তন কুলসঞ্রাত স্থশি- 

ক্ষিত কর্কশগাত্র এরাবত তুলা মত্ত মান্ুঙ্গ সকল স্মবলোকন করিতেছেন, 

এই সমস্ত গক্ষে অতি কর্কশ শ্বতাঁৰ লৌহ বশ্মধারী দস্থাগপণ আরোহণ 
করত উত্তরগির হুইভে, সমাগত হইয়াছে । উদন্ুাদলে পোধোলি;, 
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ফাবরয়োনি ও মাহযযোনি প্রভৃতি বহুবোদিলভূত লোক. সরন্থিতি 

করিতেছে । এ সমস্ত ছিমহুর্গনিৰাসী পাপাচারপরার়ন ল্লেচ্ছগণ 'একগ্র 

থাকান্ে সমস্ত সৈন্য ধৃবর্ণ বোধ হইতেছে । মছারাজ! কাজপ্রেিত 

ছন্দতি ভুর্ধোধন এই বমন্ত রাজগণ এবং কূপ, সৌমদতি, মহারথ পণ 
সিন্ুপতি জন্গদ্রথ ও কর্ণকে সহায় করিয়। আপনাকে কৃত বোর ও 

পযুগঙবগঞ্কে অবমাননা করিতেছে) বিস্ক যদি এলমন্ত বীর যনেন 

ন্যায় বেগগামী হয়, তাক হইলেও অদ্াা আমার নারাচগুখ হইতে 
পলাম্বন করিতে পারিবেন না। পরবলোপন্গবী দুর্র্যাধন নিরস্তর তাই] 

দিগকে সম্মান করেন? কিন্তু আদ ত্যভার! আমার শরসযূহে নিপীড়িত 

হইয়া জীবন পরিত্যাগ কর্রিবেন। আর যে সকল ছেমধবস সহারধিগপক্ষে 

দর্শন করিতেছেন, ইহাব। সঞ্লেই কাক্োক্সদেশীযর় মহারণ, কৃতরিদ্য ও 

ধন্ুর্বেণবিশারদ , এক্ষণে হইছ্গিগকে নিরারণ কর! সহজ নহে। আপনি 

ইহ(দিগের বলরিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিস! থাকিবেন। ইষ্টার| পর- 

স্পূরর হিভসাধনের নিয়ে সকলে সমবেত হইয়াছেন) ৬ই পরল 

মছারীর এবং কৌরবগণ রক্ষিত ভর্ষ্যোধনের বহু অক্ষৌহিতী সেন! ভুদ্ধ 
ও অগ্রমস্ত চিত্তে আষার নিরারগণের নিমিত্ত অবস্থিত্তি করিতেছেন, কিন্ত 

আমি ছুভাশনের তৃণরাশি দহুনের ম্যাম. উঙাদিগকে বিমর্দিত করিব ৭ 

্াতএব রথসজ্জাকারিগণ অৰিলম্বে শরগূর্ণ তৃণীর ও অন্যান্য উপরুরগ 

সরুল আমার রথের যথাস্থানে সংস্থাপিত. করুক । এই মমরে পানা 

বিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ কর। সর্বতোভাবে বিধেয় |. আচায্য. 'রগমজ্জা 

বিষয়ে যেপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষ] পঞ্চগুণে রথ 

সজ্দিত কর] কর্তব্য। ক্লারণ, অত্যুগ্র আশীবিষ সদৃশ কাদ্বোজগণ, বানান 
খারী বিকল্প .কিরাতগণ, সতত ছুধ্যোধন প্রতিপালিত ও তাহার ছিতৈধী। 
পুরদার ষষ পরাক্রম শকগণ এবং প্রজলত হতাশন তুল্য হুর্জয়, কান 

প্রতিম, রণছুর্শদ, অন্যান্য নানাবিধ যোত্ধবর্গের সহিত আজি যুন্ধদজ্েও 

সঙ্গিলিত ছইতে হইবে | এক্ষণে রখপরিচারকগণ নু লক্ষণলম্পন্ন সুংপ্রষিন্ধ 

অন্থগগরে জল পান ও মণ করাইয়া! পুনর্বার আমার রথে সংয়োজিত 

করুক । ৮. ৮ 

হেরাজস. 1! মহাবীর সাত্যকির এইরূপ ব্লাক্যাবসানে ধর্ঘরাক্ছ 

যুঝিন্ির স্কৃণীর, বছরিধ অস্ত্র শন্র ও অন্যান্য উপকরণ সরুণ ভাঙার 
খের যথাস্থামে সন্গিবেশিষ্ত করিক্ার নিমিত্ত পরিচারকগদ্ে অহ্থদন্তি 

প্ররূণন.করিলেন ॥. তখন. তাহারা তাহার রুখয্রেজিত. অগতুটয়কে মুক্ত 
৩ 
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করিয়! মত্তকর মদ্য পান এবং ন্নান, ভোজন ও ভ্রমণ করাইয়া তাহাদে 
শলোদ্বার করিলেন। এ সময় সাত্যকির প্রয়সথা সারখি দারুকানু 
নেই স্বষ্টচিত্ত স্বর্ণস্নিত, হেমমাল্যবিভূষিত, ক্রভগামী অশ্বগণকে মি 
মুক্তা, প্রবাল বিভৃষিত, পাণুরবর্ণ পতাকায় সুশোভিত, উন্নত ছত্রদ € 

সমাধুক্ত, সিংহধ্বজ সম্পর, স্বর্ণাভরপণ মণ্ডিত রথে যোজিত * ক।রয় 

লাঙাকিকে নিবেদন করিল, হে মহাত্মন! রথ সঙ্জীখত হইয়াছে: 
তখন শ্রীমান, সাতাকি দ্ান করত পবিত্র হুইয়া সহ স্নাতকে স্ব 
সুক্ষ প্রদান করিলেন। বিপ্রগণ তাহাকে আশীর্বাদ করিতে জাগি- 

লেন। অনন্তর মহাবীর যুযুধান কিরাতদেশোস্তব মদ্যপানে মত্ত ও 

অক্ষণনেত্র হইয়া দর্পণ স্পর্শ পূর্ধক শরের সহিত শরাশন গ্রহণ করিয়া 
প্রদীপ ছুতাশনের ন্যায় দ্বিগুণততর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। ৰিগ্রগণ 

ভাঙার পন্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন । লাজ, গন্ধ ও মাল্য প্রভৃতি নানা- 

বিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যর অনুষ্ঠান হইল। তখন রখিপ্রধান সাত্যকি কবচ 

ধারণ পূর্বক কুচাজজপি হইয়া ুধিষ্টিরকে বন্দনা করত রথারোহণ করি- 

লেন। হৃষ্টপুষ্টপঙলবর পবনবেগগামী নিস্থুদেশোস্তব অশ্বগণ তাহারে 
বহন করিতে লাগল। তখম মহাবলশালী ভীম ধর্শরাজ কর্তৃক সতকৃত 

হইয়! তাহাতে অভিবাদন করত সাত্াকি সমভিব্যাহারে গমন করিতে 

লাগিলেন। হে রাজন! ততকালে ড্রোণাচাধ্য প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় 

বীয়গণ এ অরাতিনিপাতন বীরম্বয়কে সৈনামধ্ো প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া 

সকলেই অবহিতচিত্ে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর মহাবীর সাত্যকি বশ্শধারী বুকোদরকে আপনার অনুগমন 

করিতে অবলোকন করিয়। তাহাকে অভিবাদন পূর্বক প্রসন্নচিত্বে কহি- 
লেন, ছে ভীমসেন! আমার বিবেচনায় বাজ। যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর! 

সোমার কর্তব্য। আমি একাকী কৌরবসৈন্য ভেদ করত ইহার মধ্যে 
ক্গ্রথেশ করি। তুমি আমার পরাক্রমের বিষয় বিশেষক্ূপে পরিজ্ঞাত 
আছ; আমিও তোমার পরাক্রমের বিষয় সবিশেষ অবগত আছি। 

অত্ভঞএষ যদি আমার ছিতসাধনে অভিলাষ থাকে, তবে ভুমি ধর্মরাজের 
লিকট গন পূর্বক ভীহার রক্ষায় নিযুক্ত হও। রাজাকে রক্ষা করাই 
গোষার অবশ্য কর্তবা। মহাবীন্ বুকোদর সাত্যকির বাক্য 'শ্রবণ 

করিয়! কহিলেন, ছে পুরুযোত্তম ! তুমি যাহা কহিলে, আমি তাহাই 
করিয। এক্ষণে ভুমি অচিরাৎ গমন কর। তোমার কার্ধ্যসিদ্ধি হউক। 

এ সম লাভাি পুরর্ধার ভীমকে কহিলেন, হে বৃকোদর ! তুমি ধর 
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রাঁজের রক্ষার্থ শীপ্ত গমন কর। আজি যখন তুমি আমার বশতাপন্ন 

হুইয়াছ এবং স্ুলক্ষণ সমুদয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই যুদ্ধে 
আমার জয়লাভ হইবে। হে ভীমমেন! আজি কুর্তি সিদ্কুরাজ 

বিনষ্ট হইলেই মহার্ধছ ধনগ্য়ের সহিত আগমন পূর্বক ধর্্াত্মা যুদদিটিরকে 
আলিঙ্গন করিব। মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া বৃকোদরকে বিদাঙ্ 
করত ব্যান্্র যেরূপ মুগগগণকে অবলোকন করে, সেইরূপ কৌরবপক্ষী় 
সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন? কৌরবসৈনাগণ সাত্য- 
কিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া] পুনরায় জ্ঞানশূন্য ও বিকম্পিত হইয়] 

উঠিল। তখন মাত্যকি বর্্রাজের আদেশানুসারে অঞ্ছুন দর্শন বাসনায় 
তত্ক্ষপাৎ কৌরবটসন্যমধো প্রবিষ্ট হইলেন । 

ভ্রয়োদশীধিক শততম অধ্যায় | ৯১৩। 

হেনরনাথ! মহারথ সাতাকি এইর্ূখে আপনার সৈন/গগের অতি. 

মুখে গমন করিলেন। রাজ! যুধিঠির তাহার পশ্চাদ্তাগে ৰলসংবৃ্ত 

হইয়। দ্রোণাচাধ্যের রখাতিমুখে গমন কদিতে লাগলেন । খন যুদ্ধ- 

ছুম্মদ প্াঞ্চালরাজতনয় এবং নবপত্ি বন্ুদান এই ঢই জপ্ন সত্বর আগমন 
কর, প্রহার কর, ধাবমান হও, রণছুম্মদ সাতার দেন অনায়াসে কৌরব- 
সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইছে না পারেন, এই বলিয়া গাশুবটসন্য মধ্যে চীৎ- 
কার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভালে মহারথগণ আজি সমস্ত 
বীরগণ পাত্যকির বিজয় লাভে যত্বুবান হইবেন, এই বজিতে 'বলিভে 
জ্রুতবেগে কৌরব নৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন? তদ্দর্শনে কৌরব- 
সৈম্যগণও বিজ্রয়াভিলাষী হইর1 তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে 
লাগিল। তখন সাত্যকির রথসমীপে মহান কোলাঙল সমুখিভ হইল। 
দর্্চোধনের সৈন্যগণ চতুর্দিক হইতে যুধুধানের প্রতি ধাবমান হইতৈ . 
লাগিল। তখন মছাবীর সাত্যকি এ সকল সৈন্যদিগকে শতধা সিন ভিন্ 
করত অনলোপম শর দ্বার1 সম্মুখ বর্তী ধন্ুদ্ধর াঁত জন মহাবীর .ও নানী- 
জনপদস্থ অন্যান্য রাজগণকে কৃতাস্তভবনে প্রেরণ করিলেন। ভি্ছি 
কখন এক শরে শত ব্যক্তিকে, কখন এক শত শরে এক ব্যন্কিকে বিপ্ধ 
করিতে লাগিলেন । যহাকুদ্র'ষেমন প্রাণীদিগকে সংহাঁর করেন, তত্তপ 
তিনি গজ ও গজারোহী, অস্ ও'অশারোহী, রখ ও ররীদিগকে সংহীর 
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করিতে প্রবৃত্ত হটলেন। তখন কৌরবপক্গীয় কোঁন বীরই সেই শর 

লগৃহবর্ধী সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহারা 
ভতকর্তৃক বিমর্দিত ও তাহার প্রভশবে বিমোহিত হইয়া চতুর্দিক তন্ময় 
'সৰলোকন করত সংগ্রাম পরিত্যাগ পুর্ব শঙ্কিতচিত্তে পলায়ন করিতে 

পগ্রিলেদ। ভগ্ননীড় রথ, রথচক্র, ছত্র, ধবজ, অনুকর্ষ, পতাকা, “কাঞ্চন: 

সগ্ধ শিরগ্্রাণ, কু্গরকরসদৃশ অঙ্গদযুক্ত চন্দন চর্চিত বাহু, ভূঙ্গগাকার উরু ও 
শশধর সদৃশ কুগুল মণ্ডিত মুখমগুল ছিন্ন ও ধরাতলে নিপতিত হওয়ান্তে 

লঙরাক্ষন সমাচ্ছন্ন হইল। পর্বতাঁকার কুগ্তরগণ গুতলশায়ী হইলে, 

বোধ হইতে লাগিল যেন, রণস্থল অচলসমূছে সমাবীর্ণ হইয়াছে । মুক্তা- 
রাঞ্জিবিরাজিত সুবর্ণ যোক্ত ও বিচিত্রাকার বর্মবিস্তুষিত অশ্বগণ মহা" 

বীর সাত্যরকর শরনিকরে প্রমথিত ও ধরাতলে নিপতিত হুইয়া অতয1- 

শ্চর্যয শোভ। প্রাপ্ত হইল । 

ছে রাঙ্গন! মহাবীর সাতাক্ি এইরূপে আপনার সৈনঃগণকে নিপা 
তিত ও বিদ্রাবিত করিয়। তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ধব ষে পথে অফ্ভুন প্রবেশ 

করিয়াছিলেন, সেই পথে গমনমোদ্যত চঈলেন। ছ্োণাচাধ্য তানাকে 
নিবারণ কিতে লাগিলেন । তদর্শনে মহাবাছু হাত)কি প্ুহিনিবৃত্ত লন) 

কইরা ফ্রোণের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ত কর্রপেন। মভাবীয় 

হজ্ঞাখাচার্য্য মর্্মভেদী নিশিত পাচ শরে সান্তাকিকে বিদ্ধ করিলেন । 

সহাবাহ লাতাকিও কম্কপত্র পরিশোভিত শিলাশিত সুবর্ণপুজ্ঘ সাত বাশ 

তাকাতে বিদ্ধ করিয়া গর্জন করিতে লাশিলেন। তখন আচাধ্ায ভয় 

খাণে তাহাকে ও তাহার সারথিকে নিপীড়িত করিলেন । মহ্থাবীর 

লাভাকি আচার্যোর পরাক্রম সভ' করিতে অসমর্থ হইয়া প্রথম: ক্রেমে 

কমে দশ, ছয় ও ্গাট শরে তাহাকে বিদ্ধ +রঙ [সিংক্ন্বদ বরিতে লাগি- 

কোম। পত্র পুণর্বার তাঙ্ছাকে দশ শরে বিজ কারয়া চারি শরে তঙ্ব 

এক শরে ধা ও এক শবে সারখিকে বিদ্ধ করিলেন। সই সময় 

যছাবীর ত্রোণাচাধ্য একৰারে পতজকুল সদৃশ শরসমূনে তাহারে এবং 
খঁচাছাব অশ্ব, রখ ধ্জ ও সারথিকে সঙাঙ্া।দডত করিয়া ফেলিলেম। 

'ব্বসণবীর লাত্যকিও তাহাকে শরজালে সমাজ করিলেন । তখন লোপা. 

ঈার্মা সাত্যকিকে সন্ত্োধন পূর্বক কহিলেন, হে শৈনের! কর 
গ্আাচার্ধা ধদঞত় আজি বেকপ কাপুরুষের ন্যায় আমার সহিভ 'সংগ্রাষ 

করিতে করিতে সমর পরিচ্চ্াাগ পৃর্বক পলায়ন করিয়তছ, ভুমি বঙ্গি 

, দেটক্ষিপ অদা ভামার মি যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার নাগ সফর 
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পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না কর, তাহা হইলে ভুমি জীবন মি 
প্রতিগমন করিতে পারিবে না । 

সাত্যকি কহিলেন, হে ব্রন্ধন.! আপনার মঙ্গল হউক, আমি ধর্ম 
রাক্ষের আদেশানুনারে ধনজয়ের পথে গমন করিতেছি। আধার আগ 

বিলম্ব “কর! বিধেয় নহে । শিষ্যেরাই আচার্ষ্যের অনুগত পথ অনুসন্ধান 

করিস? থাকে; অতএব আমার গুরু যে পথে গমন করিয়াছেন, আমি& 

সেই পথে গমন করিব । 

হেরাদন! শিনিতনয় সাত্যকি এই কথা বলিয়া! ফ্রোণাচার্ধাঞ্ে 
পরিহার পূর্বক সহসা তথ] হইতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে সার. 
থিকে কহিলেন, হে সত! মহাবীর দড্রোণাচাধ্য আমার নিবারণের 

নিমিত্ত সর্বদা যত্ব করিবেন; অতএব তুমি যত্বস্থকারে অঙ্রশ্মি 

ধারণ পূর্বক রণমধ্যে গষন করিবে । হেসারধি! এই যে অবস্তি- 
দেশীয় মহাপ্রভাবশালী সৈন্যগণ, ততৎপরে দাক্ষিণাভ্যগণের মহল, 

বাহিলকগণের মহস্বল এবং তৎ্সমীপে মহাবীর কর্ণের সৈন্যসকল দর্শন 
করিতেছ, ইহার! ভিন্ন হইলেও সংগ্রামে পরস্পর কর্তৃক রক্ষিত হুই- 
তেছে। হেসারণি। এইযে, প্রহরণোন্যত বাহিলিকগণ, কুতপুত্রপ্রমুখ 

দাক্ষিণাতাগণ এবং নানাদেশসমাগত পদাতিগণাধিষ্টিত হল্তাশ্বর খসধুলে 

বাহিনী দর্শন করিতেছ, তুমি আচার্ধযকে পরিহার করত ইহার মধ্যে 
আনব সঞ্চালন পূর্বক আমাকে লইয়। চল। 

মহাবীর সাহ্যকি সারথিকে এইরূপ আদেশ করিলে, সারধি তৎ- 
ক্ষণা রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সেই সময় ফ্রোপাচার্ণা রোষ- 
পরবশ হইয়া সেই অব্যাহতগতি যুযুধানের প্রত্তি অসংখ্য শর বর্ষণ পূর্বাক 
তাহার অন্ুগমন করিলেন। মহ্থাবীর সাতাকি নিশিত শরনিকর স্বার! 
কর্পসেন! অন্ডিহত করিয়া সেই ভারঠী উসন্যষধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
এইক্ধপে স্ডিনি সেই সৈন্যমধ্যে প্রবৃষ্ট হইলে, অমর্ষপরায়ণ ক্তরণ! 

তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । বীধ্যশালী সাত্যকিও সেই রুত- 

বন্থাকে আপতিত দেখিয়া) ছক শর দ্বারা তাহাকে আহত কর 

পুনরায় শাপত ষোড়ণ শরেক্কৃতবন্্ার ভ্তনগ্ধয়ের মধ্যস্থল বিচ্ধ করি- 
কেশ । কৃতবন্্বা এইরূপে সাত্যরকর ম্ৃতীষ্ক শখমিকরে নির অিপী- 

ড়ভ হইলেও ক্ষান্ত নল! হইয়। বাসুবেখগ্ামী ভুঙজ সদৃশ বসত আকর্দ 
আকর্ষণ পূর্বক সাতাকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ,করিলেন। তখন সেই সাক্সক 
যাত্যকির বর্ষের সহিত দেছ ভেদ করত কধিরাক্ হৃইয়া গৃথিবীমধ্যে 
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প্রৰি্ই হইল। হেরাজন ! তখন পরমান্ত্রবিৎ কৃতবর্ধা বছ শরদ্বার! 

সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়! ক্রোধভরে পুনরায় তীক্ষ দশ শর 

স্বারা তাহার ভ্তনদ্বয়ের মধ্াস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবল সাত্যকি 

ছিরশরানন হইয়া শক্তি দ্বারা ক্লতবশ্মীর দক্ষিণ বাছ বিদ্ধ করত শরা- 
সন গ্রহণ পূর্বক তাহার প্রতি নিরস্তর শত সহম্ শর বর্ষণ দ্বার! তাহাকে 

'রথের সহিত সমাচ্ছম্ন করিলেন। হেরাকন! এইবূপে তিনি হর্দিক্য 

কৃতবন্্মীকে শর দ্বারা সমাচ্ছন্ল করিয়া ভীক্ষ ভল্লান্্র দ্বারা তাহার সার- 

ধির মন্তক ছেদন করিলেন। তখন সারখি নিহত হইয়া হার্দিকোর 

মহারথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলে, ত্মশ্বগণ সারখিবিহণান ভ্ইয়া 
চতুর্দিকে বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। এ সময় ভোজরাজ সসম্তরমে স্বয়ং 
তুরগগণকে গ্রহণ পূর্বক শরাসন ধারণ করিয়া দৈন্যগণকে সমুস্তেজিত 

করত অবশ্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকালমধো অশ্থগণকে স্থস্ক 

করিয়া শক্রগণের ভয় বর্ধন করিতে লাগিলেন । তখন সাঙ্যকি সেই 

ভোজসৈন্যের প্রর্ত অভিদ্রত হইলেন এবং তথা হইতে বিনির্গত 

হুইল শীঘ্র কাম্বোজ সৈন/ামধ্যে প্রবিষ্ঠ হইলে ভথায় মহাবল বীরগণ 
কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। হে রাজন, ! তখন সন্যপরাক্রম সাত্যকি 

আর বিচলিত হইতে পারি.লন না। এ দিকে দ্রোণাচর্যা ভোজ- 

রাজের প্রতি স্বীয় সৈন্য রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া খুযুধানের 

সহিত যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন। এত 'প্র্ণারে তিনি পাওুসৈন্যমধ্যে 
যুধুধানের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, দহাবীরগণ তাহাকে নিবারণ 

করিতে পাগিলেন। তখন উতসাহবিহাঁন ভীমসেনপ্রধান পাঞ্চালগণ 

সহারথ হার্দিক্যকে প্রাপ্ত হইলে, কৃতবন্মী বিক্রম প্রকাশ পূর্বক 

যত্বশীল দেই সমস্ত পাঞ্চালসেনাধিগকে £নবারিত করত বিচেতনপ্রায় 

ও চতুর্দিকে ৰহুশরবর্ষণ দ্বীরা তাহাদিগকে শ্রান্তবাহন করিলেন। 
তখন তীমসেনপরিরক্ষিত পাঞ্চালসৈন্যগণ রখিপ্রধান কৃতবন্মার সমীপে 
উপস্থিত ছইয়| তত্কর্তৃক নিবারিত ও হতোৎ্সাহ হইলেন। মহারথ 

'ক্কভবন্সী সেই যুদ্ধাতিলাষী বীরগণকে শরসমূহে তাপিত ও তাহাদের 
বাছনগর্কে নিতান্ত ক্লান্ত করিলেন। কিন্ত সেই মহাবীরগণ- এই 

প্রকারে কৃতবর্দা কর্তৃক সাতিশয় আহত হইয়াও যশোলাভার্থ যুদ্ধে 
আপরা্খুখ হইয়া) ভোজসৈন্যদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত স্থিতি 
করিতে লাগিলেন! 

শে সস টি 0 7 স্ক্মা « 
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চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায় । ১৯৪ । 

ধৃতরাষ্ট্রী কহিলেন, সঞ্জয়! আমার পৈন্যগণ মহাবল, লঘুং ছুট, 
আক্নতকলেবর, ব্যাধিশুনা, বর্মাচ্ছাধিত, পরিচ্ছদসম্পন্ন, শস্তগ্র্ছণে স্থনি- 

পুণ ও ন্যায়ানুসারে ব্যহিত। তাহারা নাতিবুদ্ধ, অবালক, অককুশ ও 
অস্থুল। তাহার! আমাদিগের নিকট সংক্ৃত হইয়া আমাদেরই ইচ্ছান্থু, 

সারে সতত কার্ধা নির্বাহ করিয়া থাকে । তাহারা আরোহণ, অধি- 

রোহণ, প্রসরণ, প্লুতগমন, সম্যক্ প্রহার, প্রবেশ ও নির্গম বিষয়ে 

হ্নিপুণ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথচর্য্যায় পরীক্ষিত; তাহার! পরস্পর 

বিদ।শিক্ষাভিলাব, সৎকার এবং বিবাহাদি সম্বন্ধ হেতু আমার সৈন্যমধে 
প্রবিষ্ট হয় নাই। তাহারা আহত হয় নাই একপ নহে । আমর! যথা" 

বিধি পরীক্ষা! প্রর্বক ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান করিয়া কাভাদিগকে 

সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছি । তাহারা সকলেই কুলীন, তুষ্ট, পুষ্ট ও 

অনুপ্ধত এবং সকলেই যশস্বী ও মনন্বী। পোকপাল সদৃশ পুণাক্! 

অনেকানেক প্রধান প্রধান সচিবগণ নিরস্তর তাহাদিগকে প্রতিপালন 

করিতেছেন । আমাদিগের হিতকারী মহাবল অসংখ্য রাজগণ স্েচ্ছা- 

হুসারে আমাদিগের একান্ত 'ন্ুগত তইয়। তাহাদিগকে সতত রক্ষ! 

করিতেছেন । তাহারা চতুদ্দিকি হইতে সমাগত নদী সমূছে পরিপূর্ণ 
মহানমুদ্রের ন্যায় পক্ষশুন্য পক্ষিসদৃশ রথ, অশ্ব ও মঙ্গআাবী হস্তিগশে 
পরিপূর্ণ রহিয়াছে । কিন্ত সেই সমস্ত সৈন্যগণ যখন বিনষ্ট হুইন্েছে, 
তখন আমার নিতান্ত ছুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, সনোক নাই । যোধগণ এ 

সৈনাসাগরের অক্ষয় জল, বাহন সকল তরঙ, খড়গ দাড়, গদ1, শক্তি, শয় 
ও প্রাস পমুদয় মৎস্য, ধবল এবং ভূষণ সমুদয় রত্ব ও উৎপল; আচার্য 

ড্রোণ উহার গভীর পাতাল; কৃতবন্মা মহাত্ুদ এবং জলসন্ধ মহাগ্রাঙছ 

স্বরূপ । শ্রী সৈন্যসাগর কর্ণবূপ চন্দ্রোদয়ে উচ্ছলিত, ধাবমান এবং 

বাহুনরূপ বাযুবেগে বিকম্পিত হইয়া! থাকে । হে সঞ্জয়! মন্থাবীর ধন- 
য় ও যুধুধান আমার সেই সৈনাসাগর ভেদ করিয়া যখন গমন করিয়াছে, 
তখন বোধ হয়, তাহার আর কিছুই অবশিই নাই। যাহ] হউক, কৌরৰ- 
গণ এই ছুই মহাবীরকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে-ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে 
গাওীববিনির্শ,ক্ত বাপের সমীপবন্তী হইতে দেখিয়া সেই ভীষণ খিপৎ- 
কালে কি করিতে লাগিলেন? আমি তাহাদিগকে সৃদ্থ্যগ্রাসে নিপতিত্ঠ 

ইলিরা নিশ্চয় করিয়াছি । 'তাহাদিগের ৰলবিজ্রষ আর প্পূর্বের ন্যায় 
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দৃষ্ট হইতেছে নাঁ। মহাবীর কৃষ্টার্জুন অক্ষত শরীরে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ 

করির়াছে। তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে, এমন আর কোন বার 
গ্গেখা খায় ন।| ছেসঞ্জয়! আমি অসংখা যোধগণকে নিয়মানসুারে 

খেস্তন পনি! ও ককখুলিকে কেবল প্রিয়বাকা সবার! নিযুক্ত করিয়াছি। 

আসার সৈন্যমধো কেহই 'অসতকৃত হইয়া! অবস্থিতি করিতেছে নাঃ 
লক্ষলেই শ্বশ্ব কাধ্যানুসারে আন্প ও বেতন প্রাপ্ত হইতেছে । ভাহাদিগের 

ষধ্যে কেহ যুদ্ধে অপটু, অল্প বেতনে নিযুক্ত কিম্বা অবৈশ্ছনিক নভে । 

সানি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু বাদ্ধবগণের লহিত ভাহাদিগকে দান, মাল ও 

আসন শ্রদান খ্বারা যথাশক্তি সৎকার করিয়া খাকি। কিন্তু তাহারা 

গাত্যকির বাহুবলে বিমঙ্গিত্ত ও মহাবীর ধনঞ্জয়ের দর্শনমাত্রেই পরাজিত 

হইক্সাছে; সুভরাং আমার নিতান্ত হুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই । আষি সংগ্রাঙ্গে 

প্ষক্ষয ও রক্ষকের গতি একই প্রকার দেখিতেছি। 

হে অগ্রক্গ! আমার পুত্র মুচনতি দূর্ধেযাধন অজ্জুনকে জয়দ্রধের সমীপে 

আবপ্বান ও সাত্যকিকে নিতান্ত নিতীঁকের ন্যায় রণস্তলে প্রবেশ করিতে 

দেখিয়া, ভৎকালোচিত কোন্ কাধ্যের অনুষ্ঠান করিল? এবং আমাদের 

পক্ষীয় বীরগণই বা বাহুদেৰ ও ধনগুয়কে সমস্ত শরজালে নিৰারণ পূর্বক 

দৈন্যসধ্যে প্রবৃষ্ট হইতে দেখিক্স। কিন্ূপস্থির করিলেন বোধ হয়, 

আমার পুত্রগণ কৃষ্ণ ও সাত্যকিকে অঞ্ছুনের সাহাধ্যার্থ উদ্যত দেখিয়1 
অতাস্ত শোকাকুল হইতেছে এবং সাত্কি ও ধনগ্রুয়কে সৈন্য সকল 

অভিজ্রম ও কৌরবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শোক সন্বরণ করিতে 

প্াক্জিতেছে না। তাহার) অন্মপন্ষীয় রখিগণকে শঙক্ষজয়ে নিক্ুৎসাহ 

ছু পলায়নে উদ্যত, সাঠ্যকি ও অর্জুনশরে রথোপস্থ সমুদয় সারখিশূব্য, 

ম্বোধগপকে নিহত, অসংব্য হত্তী, অশ্ব, রথ এবং বীরগণকে ব্যগ্রচিষ্তে 

খাঙববান ছইত্ে পেখিয়] 'সাঁতিশকষ শোকসন্তপত হইতেছে। তাহাগ্গ! 

কতকগুলি হুস্তীকে 'অজ্ছুনশয়ে পলায়িত ও কতকগুলিকে ভূমিতলে 
ছিপতিষ্চ এবং সাভাকি ও পার্থশরে অস্বগপকে, আরোহিশূন্য এবং অন্ুষ্য- 

গ্ছপকে দ্বখশৃম্ায দর্শন করিয়া! সাতিশয় অনুতাপ করিতেছে । পদাতি- 

গ্রণচক সযরপরাস্থুখ হইয়! পলায়ন করিতে দেখিয়! তাহাদের অস্তঃকরণ 
ইন জয্লাশা এককালেই দূরীভূত এবং নিভাত্ত ছুর্দর মহাবীর অক্ছুন 
এ ্বাক্ুদেবকে ক্ষখকালমধ্যে ফভ্রোগনৈন্য অতিক্রম করিতে দেখিয়া! 

তাহামিগের শোফসাগর উচ্ছলিত হউয়াছে। 

হে সঙ্গ আম ,রুফ্ ও অর্থঘনাক সাভ্যকির সহিত হীন 
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প্রবিষ্ট হইতে গুনির] নিতাস্ত বিষুঢ় হইতেছি । যাহ! হউক, মহাবীর শিনি- 

তনয় সাত্যকি ভোঞসৈন্া ভেদ করিয়। বাহিনীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, 

সৈন্যগণ কিরূপ কার্ধা করিলেন? এবং পাগুবগণ ফ্রোণশরে নিতাস্ত 

নিপীড়িত হইলে কিরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল? এক্ষণে সেই সকল বিষয় 

কীর্তন কর। মহাৰীর ফ্রোণ বলবান্গণের প্রধান, কতাস্ত ও বুদ্ধনিপুণ £ 
পাঞ্চালগণ কি রূপে তাহারে শর দ্বার বিদ্ধ করিল? ভাহার। অর্জুনেরই 
জয়াভিলাষী; সুতরাং দফ্রোণাচার্যের সহিত তাহাদের শনুত। বদ্ধমূল 

হইয়! রহিয়াছে । মহারথ ভ্রোণাচার্য ও তাহাদিগের প্রতি বিছ্বেষভাব 

প্রকাশ করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! তুমি সকলই পরিজ্ঞাত আছ? 

অতএব এক্ষণে এই সকল বিষয় এবং মহাবীর সিন্ধুবাজের বধের 

নিমিত্ত যেরূপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ভাহাও কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন! আপনার দোষেই এই মহাছুঃখ উপস্থিত 
হইয়াছে । এক্ষণে ইহার নিমিত্ত দুঃখিত ভউয়। শোক কর। আপনার 
কর্তব্য নহে। প্রাজ্ঞতম বিছ্ুব প্রন্তি সুহদগণ পূর্বে আপনারে পাণৰ- 

গণকে পরিত্যাগ করিতে নিষেধ কবিয়াছিলেন। কিস্তু আপনি তাহা- 

দের সেই বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই । যে বাক্তি হিতাভিলাষী স্ুুহৃদ্- 

গণের বাক্য শ্রবণ না! করে, তাহাকে আপনার ন্যায় শোকাকুল হইতে 
হয়। পুরেবেও নব্বতত্বজ্ঞ বাস্তদেব নঙ্িস্থাপনের নিশিস্ত আপনার নিকট 

প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্ত আপনি তাহাৰ সেই প্রার্থন। পুর্ণ করেন 

নাই। তিনি আপনার নিগুণত্ব, পুত্রগণের প্রতি পক্ষপাত, ধর্মে দ্বৈধ- 

ভাব ও পাগবগণের প্রতি দ্বেব ও বক্র অভিপ্রায় এবং আর্তপ্রলাপ 

এই সকল অবগত হইয়া কৌরবগণের পক্ষে সমরাগ্জি প্রজ্বলিত করিয়া- 

ছেন। হেমহারাজ! আপনার দোষেই এই বহুতর লোকক্ষয় উপ- 

স্থিত হইয়াছে । ইহাতে রাজ। ছর্যেযোধনকে দোষী কর! আপনার উচিত 

হইতেছে না । অগ্রে, মধ্যে অথবা শেষে আপনার কোন সৎকাধ্যই 
দৃষ্ট হয় না। বস্ততঃ আপনি এই পরাজয়ের মুল কারণ; অতএব এক্ষগে 

স্থিরচিত্তে লোকের অনিত্যতা পরিজ্ঞাত হইয়! এই দেবাস্ুুর যুদ্ধের ন্যায় 

ঘে।রতর সমর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন ।» 

সত্যপরাক্রম সাত্যকি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, িটিনিকির। 
পাগুবগণও আপনার সৈন্যাভিযুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন 
একমাত্র মহারথ কতবন্ম। ক্রোধাৰি্ অন্ুচরগণসমবেত পাণ্ডবগণকে 

ঠাৎ্ৎ আগমন করিতে দেখেয়া তাহাদের আিিবারণে পবৃভ্ভ হইলেন | 

৩৩ 
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যেরূপ তীরভূমি উচ্ছলিত সাগরকে অবরুদ্ধ করিয়1 থাঁকে, তজ্রপ মঙ্থা- 
বীর কতবর্্৷ পাগবসৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণশ 
সকলে একত্র হুইয়াও তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। 
দর্শনে আমর! সকলেই আশ্র্ধ্যান্বিত হইলাম। অনন্তর ভীমসেন 

ক্কৃতবন্দপীকে তিন শরে ৰিদ্ধ করিয়া পাগ্ুবগণের আনন্দোৎ- 
পাদন করত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব বিংশতি, 

ধর্রাজ যুধিঠির পাঁচ, নকুল এক শত, দ্ত্রৌপর্দীর পঞ্চপুত্র ত্রিসপ্ততি, 
ঘটোৎকচ সাত ও ধৃষ্টহ্যয় তিন শরে কৃতবর্ীকে নিপীড়িত কর্সিকেন। 

অনস্তর বিরাট ও ভ্রপদ্দ তিন ভিন শরে হার্দিক্যকে "বিদ্ধ করিলে, শিখণ্ডী 
াহাকে প্রথমে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে 

বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মভাবীর কতবর্শা তাহাদের 
প্রত্যেকের প্রতি পাচ পাচ শর নিক্ষেপ পূর্বক তীমসেনকে সাত শরে 

বিদ্ধ করিয়! ভদদীয় ধন্ধু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। পরে তিনি 

সান্তিশর জুদ্ধ হইয়! নত্বরে সেই ছিল্পশরাসন ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে 
ক্ষশাণিত সণ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন । মহাবল 'ভীমদেন হখদ্দিক্যশরে 

সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভূমিকস্পকালীন পর্বতের ন্যায় একাত্ত বিচ- 
লিভ হইতে লাগিলেন । যুধিষ্টিরপুরোবন্তা মহাবীর সকল ভীমসেনকে 
তদবন্থ দেখিয়া তাহার রক্ষার্থ কভবন্থারে রথসমূহে অবরুদ্ধ করিয়! 
শরনমূহে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। 

অনস্তর মহাবপ পরাক্রাজ্ঞ ভীমসেন সংজ্ঞাপ্রাপ্ড হইয়া স্বর্ণ দণম্ডিত 

লৌহমরী শক্কি গ্রহণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ কৃতবন্দ্ার রথাভিমুখে নিক্ষেপ 
করিলেন। এ নির্মোকনিম্থৃক্ত সর্প সদৃশ ভীমভুজনিক্ষিপ্ত অতি ভীষণ 
শক্ত কৃতবন্্দার অভিমুখে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। মভাবীর হার্দিক্য 

এঁ যুগাস্তকালীন অগ্নি সদৃশ সুবর্ণভূষিত শক্তি ছুই বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়! 
ফেলিলেন। দেই সময় ক্ৃতবন্দার শরবিচ্ছিন্ন শক্তি আকাশমণ্ডল 
হইতে পরিত্রষ্ট উন্ধার ন্যায় সর্ধদিক্ প্রদীপ্ত করিয়া পৃথিবীভে নিপতিভ 

হইল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এঁ শক্তিকে নিক্ষল হইতে দেখিয়া ক্ু- 
চিত্তে অন্য ধনু গ্রহণ পূর্বক হার্দিক্কে নিবারণ করত পাঁচ শরে তাহার 
বক্ষঃস্থল বিষ্ক করিলেন। ডোজরাজ কতবর্্মা ভীমশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ 

হুইয় প্রশ্বটত দক্তাশোকপুষ্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
পরে তিনি সাতিশয় জুদ্ধ হই হাঁস্য করত বৃকোদরকে তিন শরে বিদ্ধ 
" করিয়া এ সমুদয় বত্ববান মহারখগণকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিতে 
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লংইগিলেন। ভাহারাঁও সাত সাত বাশে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন । তখন 

মহাবীর ক্কৃতবর্া ক্রোধতরে হাস্য করত ক্ষুরপ্রান্ধে শিখণ্ীর ধন ছেন্ন 

করিয়া ফেলিলেন। তদ্র্শনে মহারথ শিখত্ী সাতিশয় কুদ্ধ হইয়া ড়া 
ও সুবর্ণালঙ্কৃত দীপ্তিশীল চর্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ চর্ম বিঘৃর্ণিত করত 

ক্লৃতকম্্ীর রথাভিমুখে খঙ্জা নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ খড়গ ক্কৃত- 

বন্দার শরের সহিত ধনু ছেদন পূর্বক গগনপরিভ্রষ্ট জ্যোতির ন্যায় ভূতলে 
নিপতিত হুইল। এই অবসরে মহারথগণ শরসমূহ দ্বার! কৃতবর্ীকে 
গাঢ়তর বিদ্ধ করিতে আরম করিলেন। 

তখন মহাবীর ক্ৃতবর্শী সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ পূর্বক অন্য ধনু 
গ্রহণ করত পাগুবগণকে তিন শরে ও শিখণ্ডীকে আট শরে বিদ্ধ করি- 

লেন। মহাবীর শিখ্রী কবরীর শরসমূহে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য 
শরাসন গ্রহণ পুর্ক কৃুর্মনথ শর দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগি- 
লেন। তদ্দর্শনে হুদিকাতনয় কৃ্তবর্শ! ক্রোধভরে ব্যাঘ্ব যেরূপ হশ্থীক় 

প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মহাম্মা ভীমের নিহস্তা মহাবীর শিখতীর 

প্রতি বল প্রদর্শন পূর্র্বক মহাঁবেগে ধাবমান হইলেন। তখন এ দিগ 
গজসন্নিভ গ্রণিত অগ্নি সদৃশ বীরদ্বয় পরম্পরের "প্রতি শরজাল বিস্তান্ব 
করিতে আরস্ত করিলেন। তাহারা কোন সদর শরাসন আম্কালর, 

কোন সময় শর সন্ধান এবং কোন সময় বা কর্য)কিরণসন্নিত অসখা শর 

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মেই যুগাস্তকালসদুশ বীরদ্ধযম এইরূপে 
পরস্পরকে শাণিত শরনিকরে নিপী়ত করিয়। কুর্যদয়ের ন্যায় শোভ] 

ধারণ করিলেন। মহাবীর কৃভবর্শী মহাবাছ শিখণ্ডীকে ত্রিসপ্ততি বাণে 

বিদ্ধ করিয়া! পুনর্বার সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ী হার্দিকোর 

শরে গাঢ় বিদ্ধ, নিভাত্ত ব্যথিত ও মোহে আক্রান্ত হুইয়। শরের সহিত 

শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। কৌরবপক্ষীর 

ৰীরগণ শিখণ্তীকে হুঃখিত দেখিয়া] রুবন্্মীকে যথোচিত সৎকার করত 
পতাকা সকল বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় শিখস্্ীর 

সারথি তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমরাঙ্গন হইতে সরাইর? 
লইল। 

হে রাজন্! পাওবগণ শিখণ্ডীকে সাতিশয় অবসর দেখিয়া সন্রে রথ, 

সমূহ হবার] কৃতবর্শীকে অবরোধ করিলেন; কিন্ত মহাবীর কৃতবশ্ম। একাকী 

হইয্াও অক্ভুত বল বিক্রম প্রকাশ পূর্বক অন্ুচরের সহিত পাঁওবগণকে 
, নিন্বারণ করিতে প্রবৃস্ত হইলেন। তৎপরে তাহাদিগকে পরায় করিত 
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চেদদী, পা্চাল, স্যঞ্য় ও টৈকেষদিগকে পবাঁভষ কবিলেন। পাওষগণ 
কৃতবন্শীর শবে নিতাত্ত নিপীভিত হুইয়! চতুর্দিকে ধাবমান হইলেন , 

কোনক্রমেই ধৈর্য্যধাবণ পূর্বক সংগ্রাম করিতে পারিলেন না। তখন 
মহারথ কৃতবন্্ী ভীমসেনপ্রমুখ পাওবগণকে পরাতব করিয়া ধূমহীন 
হুতাশনের ন্যাষধ অবস্থান কবিতে লাগিলেন। হে বাজন্। পাশ্ুবগণ 

এইবপে হাদ্দিক্যেব শবে একাস্ত নিপীভিত হইয়। যুদ্ধ পবিত্যাগ পূর্বক 

পলায়ন কবিতে আরশ্ত ববিলেন। 

শিরায় ()---- 

পঞ্চদশীধিক শততম অধ্যায় । ১১৫। 

ভে বাভন। মআাপনি আষাকে যত" টিঙ্ঞালা বরিতেছিলেন, অলনা- 

মনে তাহ। শ্রথণ বঝন। তত শা শবপেশা সকল কতিবন্দীব শবাঘাতে 

বিদ্রাবিত ও লজ্জাম এব আখ** হলে, বোবৰপক্ষীষ বীবগণ্ে 

আনন্দের আর পরবিনীমা বিল ত 1 সহ সময় ধিনি অগাধ সৈন্াসাগব 

মধ্যে আশ্রয়লাভার্থী পাগুবগত্র দ্াপস্বকপ হইয়াছিলেন, সেই মহা- 
বাহু সাত্যকি কৌবখগণেধ ভয়ঙ্গব সিণহনাদ শ্রবণ কবিষা তৎক্ষণাৎ কৃত- 

বন্শাব প্রতি ধাথমান ভইসেন। মহাবথ কৃভবন্্মী সাত্যকির উপব শাণিত 

শব সমূক্ধ বর্ণ কবিতে আবস্ত কবিলেন। তখন সাত্যকি সাতিশয় 

ক্রুদ্ধ হইয়া] ঢাবি বাণে তাহার চাবি অশ্ব ও নিণত ভল্লে তাহার ধগ্ 

ছেদন পুব্ব শব5াল বিস্তাব কবত তাহা পৃষ্ঠব্ষক ও সাবথিকে বিদ্ধ 

কবি লারগলেন। এইকপে মহাখীর সাত্যকি কৃতবম্মাকে বিবধ 

করিয়। নতপব্ধ শব সমূহে তাহাব সৈন্যগণকে বিমর্দন কবিতে আবস্ত 

কবিলেন। সৈন্যগণ সাত্যক্বি বাণসমূহে নিপীভিত ₹ইষা ছিন্ন ভিন্ন 
হুঈ্টভে লাগিল । মহাবল পরাক্রাস্ত সাশ্যকিও অবিলম্বে তথা হইতে 

প্রস্থান কবিলেন। 

ছে রাজন্। ততপবে মহাবীব পাত্যকি যেদধপ কার্েব অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন, তাহা বর্ন কবিতেছি, শ্রবণ ককন। তিনি এইক্পে 
দ্রোণনৈনা অতিক্রম ও কৃত ৰম্থমাকে পবাক্তয় কবিয় হৃষ্টচিত্তে সাবথিকে 
কহিলেন, হে সৃত। তুমি নিভয়চিত্তে ধীবে ধীরে রথ সঞ্চালন কৰ। 
মহাবাহ সাত্যক্ প্রথমতঃ সাবথিকে এই বথ। বলিয়া অসংখ্য রথ, গন্চ, 
অশ্ব ও পদাঁতিগএসস্কুল কৌববসৈন্য ভখলোক্ন পুব্ক পুনরায় কহিপেন, 
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2 পারথে! যে আচার্য্যসৈন্যের বামভাগে হেমধ্বজতৃষিত মহামেঘ- 

সরিভ কুগ্রারোহী বিপুল সৈন্য অবলোকন করিতেছ, উহার) ব্রিগর্ত- 

'দশীয় রাজপুত্র, মহাবল পরাক্রাস্ত, বিচিত্র যোদ্ধা ও মহারথ; উহা" 

দ্গকে নিবারণ কর! সহজ ব্যাপার নহে। শ্রী সমস্ত রাজপুত্র .ছূর্ষ্যো- 

(নের "আদেশানুসারে প্রাণপণে কুক্মরথকে অগ্রে করত আমার সহিত 

গ্রাম কবিবার নিমিত্ত অবস্থিত্ি করিতেছেন। অতএব তুমি শীন্ত 

উহাদের অভিমুখ আমার স্সশ্থ সঞ্চালন কর। আমি ড্রোণের সমঙ্গে 
উহাদিগেব সহত যুদ্ধ করিব। 

অনন্তর সারগি সাভ্যকির আাদেশাঙ্থনাবে ধীরে ধীরে অশ্ব সঞ্চালন 

₹রিতে প্রবুন্ত হইল । কুন্দ, চন্দ্র ও রজন্ের ন্যায় দীপ্তিশীল, বাযুবেগ- 

শানী মাঁরখির বশবন্তী বলগমান প্মশ্বগণ সাত্যকিকে বহন করিতে লাগিল। 
সই সময় শব্রপন্ষীর লঘুবেধী মভাঁরথগণ ভাহাকে আগমন করিতে 

দেখিয়া ম্রশ।ণিত বছ্বিপ শর শিক্ষেপ পুর্বক কুগুরসৈন্য স্বারা তাহারে 

মবরোধ ববলিন ভখন মহাৰল পরাক্রান্ত সাত্যকি শ্রীক্ষমাবসানে 

মঘম্গুল যেরূপ পর্ধত্চোঁপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ তস্তী সৈন্যের 

প্রতি শর বর্ণে হরিতে লাগিলেন । হন্তীগণ শিনিবংশাবতংস সাতাকির 

নর্মক্ত বডুদার্শ শবনমূ্ষ সাতিশয় নিপীড়িত, শীর্ণদিস্ত, ভগ্রকুস্ত ও 
রক্তাক্ত গাত্র হইরা সনরস্থল পরিত্যাগ পূর্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে 

লাগিল। তন্মধ্যে কাহার কর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, কাহার মুখ খণ্ডিত, কাহার 

পারথি বিনষ্ট, কাহার পতাক1 পতিত, কাহার চর্ম ছিন্ন, ঘণ্টা চূর্ণ, 
কাহার ধ্বজদণ্ড সমস্ত খণ্ড খণ্ড এবং কাহাবও বা আরোহী নিহত ও 

কম্বল পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। এইরূপে সেই সমুদায় জলদোপমধ্বনি 

কৃষ্নরগণ সাত্যকির নারাচ, বৎস দত্ত, ভল্ল, অগ্জলিক, ক্ষুরপ্র ও অর্দিচন্জ্র 

বারা বিদারিত হইয়া আর্ভস্বরে চীৎকারু মলমুত্র পরিত্যাগ ও রক 
ধারা বর্ষণ করত চতুর্দিকে ধাৰমান হইতে লাগিল। তন্মধো কতকগুলি 

মণ করিতে লাগিল, কতকগুলি স্বথলিত, কতকগুলি নিপতিত ও কতঙ্- 

গুলি নিতান্ত শান হইয়া উঠিল। 

হে রাজন্। সেই হস্তীসৈন্য এইরূপে বিনষ্ট হইলে, মহাবলশালী 
জলসন্ধ পরম বাইসহকারে সাত্যকির রথাভিমুখে স্বীয় হস্তী প্রেরণ 
করিলেন। সেই হেমকর্ণধারী স্ৃবর্ণাঙ্গদ পরিশোভিত, কিরীট ও কুগুল 
বিভূষিত রক্তচন্দনচর্চিত মহাবীর মন্তকে স্বর্ণময়ী মালা এবং বক্ষঃস্থলে 
নিক্ধ শ কসুত্র ধারণ পূর্বক গর্দে আরোহণ করিয়া বিদ্যাশ্থালা বিভূষিত 
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হেমমক্স শরাসন বিকম্পন করত পয়োধরেয় ন্যায় শোভা পাইতে লঙ্সি- 

লেন। এ সময় সাত্যকি দেই জলঙদ্ধের কুঞ্ধরকে সহসা! আগমন 
করিতে দেখিয়া! বেলাভূমি যেরূপ মহাসমুদ্রের বেগ অবরোধ করে, সেই- 

-ন্ধপ সেই করিবরকে অবিলম্বে নিবারণ করিলেন। মহাবীর জলসন্ধ 
লাক্কযকির শরজালে হ্বীয় মাতঙ্গকে নিবারিত দেখিয়া সাতিশক় জু 
ছাইয়া নিশিত শর সমূহে তাহার বক্ষঃস্থল রিদ্ধ ও শাণিত ভল্লান্ত্র দ্বার] 

, সু ছেদন পূর্বক হাস্য করিতে করিতে স্ৃতীক্ষ পাচ শরে পুনরাম্ন বিদ্ধ 

ক্করিলেন। সাত্যকি জলসন্ধের শরজালে বিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র বি 
লিত হইলেন না। তদর্শনে সকলেই চমতকুৃত হইলেন । সেই সমস 

মহাবীর সাতাকি স্থিরচিত্তে তৎকালে কোন্ শর নিক্ষেপ কর কর্তবা, 
তাহা অবধারণ ও অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ধক জলসন্ধকে “থাক্ থাক্” বলিয়। 

'আন্ষালন করিতে লাগিলেন এবং হাসামুখে তাহাব বক্ষঃস্থলে যইিশর 

পরিত্যাগ ও স্থশাণিত ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বারা তাহার শরাসনের মুষ্টি ছেদন পূর্বক 

পুনরায় তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন । 

মহাবীর জলসন্ধ শর ও শরাঁসন পরিত্যাগ পূর্ধক তৎক্ষণাৎ সাত্যকির 

প্রতি এক তোমর নিক্ষেপ করিলেন। জলসন্ধ'নক্ষিগ্ত তোমর সাত্যকির 

ঘাম বাহু ভেদ করত নিশ্বসস্ত ভীষণ সর্পের ন্যায় তুলে নিপতিত 
ছুইল। মহাবল পরাক্রাস্ত সাত্যকি জলসন্ধের তোমরে নির্ভিন্ভূজ হই- 
সাও তাহাকে নিশিত ত্রিশ শরে সমাহত করিলেন। তখন মহাবীর 

জলসন্ধ খড়গ ও শতচন্দ্রুক সম্কুল বুষচম্ম ও.হণ পুর্ববথ: খড়গ ঘণ্িত করত 

লাত্যকির অভিমুখে পরিত্যাগ করিলেন । দেই খড়গ নি.ক্ষপ্ূু হইবামাত্র 
সাত্যকির শরাসন ছেদ্দন পূর্বক ধরাতলে নিপতিত হুইয়। অঙ্গারচক্রের 
ন্যার শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবল সাত্যকি ক্ুদ্ধচিত্তে 

অবিলম্বে শালক্বন্ধসা্নিভ বজ্তুলা নিশ্বন অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক শর- 

দ্বায়া জলসন্ধকে বিদ্ধ করিয়। হাসা মুখে ছুই ক্ষুর দ্বারা তাহার বিচিত্র 

ভূষ্বণ ন্িভৃঘিত ভূজছ্বয় ছেদন করিয়। ফেলিলেন । জলসন্ধের অর্গল সদৃশ 

'স্বাহম্বয় শৈল্পরিভষ্ট পঞ্চশীর্য ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে 
'দিগতিত হইল। তৎপরে মহ্ারল পরাক্রান্ত সাঁতাকি অন্য ক্ষুর দ্বারা. 
জযনন্কের মনোহর কুগুলদ্বয় বিভৃষিত দস্তরাজিবিরাজিত মস্তক ছেদন. 
ক্রি! ফেলিলেন। তখন এ জলসদ্ধের ভীষণদর্শন কবন্ধ রক্তধারাস্স,. 

ক্াহান্স হুন্তীকে অভিযিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তয় মঞ্চাবল সাত্যকি 

দ্বৎক্ষণাৎ গকতন্ধ হইতে মহাম্ন্রকে নিপাতিত করিলেন। €সই সমন্ক 
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&কধিরাক্ত গান্র কুঞ্জর সাত্যকির শরনিকরে সাতিশয় নিপীড়িত হই! 

আর্তনাদ পরিত্যাগ পূর্বক পৃষ্ঠস্দ্ধ বিলঙ্বনীম আসন বহন ও স্বীয় 

সৈন্যগণকে বিমর্দন করত ধাবষান হইল। হেরাজন্! তাহা দেখি 

আপমার সৈন্যগণ হাহাকার শব্ধ করিতে আরম্ভ করিল। যোখগণ 

মহাবীর জলসন্ধকে বিনষ্ট দেখিয়া জয়লাভে নিরুৎসাহ ও পরাছচুধ 

হইয়া ইতত্ততঃ ধাবমান হইল । মহাবর জ্রোণ এই অবসরে মহ্াৰেগে 

অশ্ব সঞ্চালন পূর্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরৰগণও 

সাত্যকিকে একান্ত উদ্ধত দেখিয়া ক্রোধভরে আচার্যের সহিত ধান” 

মান হইলেন। তখন মতাআা কৌণাচার্ধ; ও কৌরবগণের সহিত সাত্য" 

কির ঘোরতর সংগ্রাম আরস্ত হইল। 

যোড়শাধিক শততম অধায় | ১১৬। 

হেরাজন। যুদ্ধবিশারদদ বীরগণ এইরূপে সমরে প্রবৃত্ত হইয়1 সাত্ত্য- 
কির প্রতি শর বণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত 

প্রোণ সপ্গুসপ্ডতি, হুম্টর্ষণ দ্বাদশ, ছুঃসহ দশ, বিকর্ণ জিংশৎ, হশ্খ দশ, 

ছঃশাসন আট ও চিত্রসেন ছুই শরে তাহার বাম পার্খ ও বক্ষঃস্বল বিদ্ধ 

করিলেন। ভধ্যোধন ও অপরাপর বীরগণ অসংখ্য শরনিক্ষেপ পূর্বক 

তাহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । মভাবল সাত্যকি এ বীরগণের 

শরসমূহে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণাচাধ্যকে তিন, ছুঃসহকে নয়, ৰিকর্ণকে পঞ্চ- 

বিংশতি, চিত্রসেনকে সাত, দুম্ধর্ষণকে দ্বাদশ, বিবিংশক্ষিকে আট, সন্যা- 

ব্রতকে নয় ও বিজয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন গ্রৰং তত্পরে কলিঙ্গণা- 

ধিপতি রুষক্সাঙ্গদকে বিকম্পিত করত সত্বরে অঙপনার পুত্র মহাবল জর্যেটা, 
ধনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া অসংখ্য শরে তাছাকে সাতিশয় নিপী- 

ভিত করিতে লাগিলেন। এ সময় সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোরঙর লং 

গ্রাফ সমুপস্থিত হইল। তাহার! স্ৃতীক্ষ শরজাল বিস্তার পূর্বাফ পর- 

স্পরঞ্ষে অদৃশ্য করিলেন। মহাবীর সাত্যকি হূর্য্যোধনের শরপ্রভাৰে 

কধিরাক্তগান্্ হইয়া রসম্রাবী রক্তচন্দন বৃক্ষের ম্যায় শোভমান হইছে 

নিগিলেন। রাজ ছুর্ধ্যোধনও সাঁতাকির শরে বিদ্ধ হইয়া হেমমর শি- 
'াতৃষপতূষিত উচ্ছি ত যূপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 

তখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি 'নায়াসে ক্ষুরপ্রীন্ত স্বার! “হুর্ষ্যোধনের 
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ধনু ছেদন পুর্নক শরজালে ত্রাহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন । কুরুরাজ ছর্য্ো- 

ধনও বিপক্ষের শরসমৃহে সাতিশয় নিপীড়িত ও তাহার বিজয় লক্ষণ 

সহ্য করিতে ন1 পারিয়। সু বর্ণপৃষ্ঠ অন্য ধনু গ্রহণ পূর্বক শত বাণে সা্তা- 

তিকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাবল সানাকি ছুর্য্যোধনের শরাঘাতে 

ব্যথিত ও ক্রোধপরবশ হইয়। তাহারে সাতিশয় প্রহার করিতে লাগিলেন । 

তখন আপনার অন্যানা পুত্রগণ কুররাজকে নিপীড়িত দেখিয়া শরবর্ষণ 

পূর্বক সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ল করিলেন । মহাবীর সাত্যকি শরসমূহে সমাচ্ছা- 

দিত হুইয়! তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রথমতঃ পাচ পাঁচ শরে,পরে সাঁত সাত 

শরে বিদ্ধ করিয়া সত্বরে বেগগামী আট শরে দুর্য্যোধনকে ধিদ্ধ করত 

হাসিতে হাসিতে শরাসন ও মণিবিশিষ্ট নাগধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলি- 

লেন এবং অন্য খরধার চারি শরে তাহার চারি অশ্বের প্রাণ সংহার 

করত ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বার। তদীয় সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ পূর্বক মর্মমরভেদী 

ৰহুশরে সেই মহারথকে সমাচ্ছন্ন করিলেন । এইদরূপে আপনার পুত্র 
ছুর্ষ্যোধন সাত্যকিশরে বিদ্ধ হইয়া? পলায়ন পৃর্মক সস! ধন্ুদ্ধির চিত্র- 

সেনের রথে লমাবট হইলেন । লোক সকল সাঙ্যবিব শবে স্মাচ্ছাদিত্ত 

ছুধ্যোধনকে রান্গ্রন্ত চক্ত্রেব ন্যায় অবলোকন পুর্ধক হাহাকার করিচ্ে 

আরস্ত করিল। তখন মহারথ কৃতবন্মী এরূপ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া 
শরাসন বিকম্পন ও অশ্ব স্চালন পূর্বক সারখিকে তিরস্কার কবনত বি" 

লেন, হে হত! সত্বরে অগ্রসর হও । অনস্তগ মহারথ সাতাকি কৃতবল্মাকে 

ব্যাদিতমুখ যমের ন্যায় আগমন করিতে €দর্খয়] সারখিকে কহিলেন, 

হেসারথে! এ দেখ, কৃতবন্মী রথানঢ় হইয়া অস্ত্র শত্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক 
গ্রামার্থ আগমন করিতেছে । ভুমি শীঘ্র উহ্হার অন্ভিমুখে অশ্ব চালন! 

কর। সারথি সাত্যকির মাদেশান্রসারে সুসজ্জিত অশ্বগণকে সঞ্চালিত 

বরিয়া কৃতবন্্দার অভিমুক্খ সমুপস্থিত হইলেন । অনন্থুর জবলস্ত অগ্নি 

সদৃশ এ বীরম্বয় বলবান্ শার্দলদ্বষের ন্যা্স একত্র মিলিত হইলেন । 

স্বর্ণ ধবজসম্পন্ন মহাবীর কৃতবশ্মা স্বর্ণপৃষ্ঠ ধন্থ বিকম্পন পূর্বক সাত্য- 
কিরে ষড়বিংশতি, তাহার সারথিরে পাঁচ এবং চারি অশ্বকে চারি শরে 
বিদ্ধ করিয়। তাহার প্রতি হেমপুঙ্খ শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তখন শিনিবংশাবতংস সাত্যকি অর্জুনের দর্শনেচ্ছায় সত্বরে ক্ৃতবর্্মার 
গ্ুতি শাণিত অশীতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর কৃতবন্ী বল- 
বান্ বিপক্ষের শরাঘাতে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভূমিকম্পকালীন 
পর্বতের ন্যাঁয বিকষ্পধিত হইতে লাগিলেন ॥ এই অবসরে সত্যবি ক্রম 
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সাতযকি ত্রিষষ্টি শরে তাহার চারি অশ্বকে ও সাহশরে সারথিকে বিদ্ধ 

করিয়া তাহার প্রন্ঠি এক ক্রুদ্ধ সর্পসদৃশ হেমপুঙ্খ শর নিক্ষেপ করিলেন। 

সেই যমদণ্ড সদৃশ শর কৃতবন্মীর স্তৃবর্ণময় বিচিত্র বন্দ ছেদন ও দেহ তেদ 
করত শোণিতপিক্ত হইয়! ভূগর্তে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর হার্দিকাও 

সেই ভীষণ শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া! সশর পরি- 

ত্যাগ পূর্বক রথোপন্থে নিপতিত হইলেন। 

হে রাজন! সত্যবিক্রম সাত্যকি এইরূপে সহশ্রবাহু কার্ভবীর্যয সদৃশ, 

অক্ষোভ্য সমুদ্র তুল্য ক্লৃতবন্ত্ীরে নিবারণ পুর্র্বক ইন্দ্র যেরূপ অস্থুরসৈন7 
অতিক্রম করিয়াছিলেন, তন্জরপ সর্বসৈন্যসমক্ষে সেই খড়, শক্তি ও 
শরাসন বিকীর্ণ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমাকুল শোণিতাভিষিক্ত কৌরব- 
সৈন্য অতিক্রম করিস গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাৰল ক্লুঙ- 

বন্মা সংজ্ঞা লাভ করিয়া] অনা শরাসন গ্রহণ পুর্বাক সমরে ১০০ 

নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

সপ্তদশাধক শততম অধ্যার। ১১৭। 

হে র+্দন্! €ৌববদৈনাগণ এইন্পে সানা কর্চক বিকম্পিক্ত 

হইলে, মহাবীব দদ্রাণাচার্ষ্য শর বর্ষণ পুর্বাক সান্টাকিছে সমাচ্ছন্ন করিতে 

ল[গিলেন। পুর্কে বলিরাজার সহিত দেবরীক্ত ইন্দ্রের যেরূপ ধুদ্ধ ভুউয়- 

ছিল, সর্ধ সৈনোর পাক্ষাতে দ্রোণাচার্যের সহিত সাঁত্যকিরও সেইরূপ 

ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্তিত হইল। মহাবলশালী দ্রোণ স!তাকির কপাল- 

দেশে পন্নগাকার লৌভময় বিচিত্র তিন শর নিক্ষেপ করিলেন । সেই 

শরত্রয় তাহার কপাল বিদ্ধ কৰাতে তিনি ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় শোভ? 

প্রাপ্ত হইলেন। এই শআনসরে ভবদ্বাক্ষছনয় তাহার প্রতি বজ সদৃশ 

শব্ায়মান শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ পরমান্ত্রৰিৎ সাত্যকি 

তংপ্রেরিন্ত প্রত্যেক শরের প্রতি দুই দুই শর পরিত্যাগ পূর্বক সমস্ত 
শব ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

মহাবীর দ্রোণ সান্যকির এইরূপ ভস্তলাঘব দর্শনে হাসা করশ্ক তীর 

্তলাঘৰ সন্দশননার্থ প্রথমতঃ বিংশত্ি শবে ও ভৎপবে নিশিত পর্চাশৎ 
পরে তাহারে বিদ্ধ করিলেন। ক্রোধাবিষ্ট সর্পগণ যেরূপ বল্মীক হইতে 

শত হয়, তজ্ধপ ই শাণিত শর পমৃদক্স ভ্োণের রথ হইভত বিনির্গত 
৩৪ 
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হটতে লাগিল। লাত্যকির নিক্ষি্ঠ রক্তপারী শর সমৃহও আঁচার্ষের রখ 

সমাচ্ছক্প করিল। এইক্পে তাঁছারা উভয়েই সমভাবে যুদ্ধ করিতে আরস্ত 

করিলেন | হন্তলাঘববিষয়ে কেহ কাহাকে পরাভৰ করিতে পারিলেন 
না 

'অনস্তর সাতাকি ভ্রোগাচাধ্যকে নতপর্বা নয় শরে বিদ্ধ করিয়া তাহার 

ধ্যঝে অসংখ্য শর ও তাহার সারির প্রতি এক শত শর পরিত্যাগ করি- 
লেন। মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির লঘুহস্তত৷ অবলোকন পূর্বাক সপ্তুতি 
শরে তাহার সারথিকে ও ভিন শরে অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে 
তাছার ধ্বস ও গুবর্গপুঙ্ধ ভল্লাস্ত স্বারা শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন । 

তখন সাত্যকি ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক 

গদ। গ্রহণ করত আচার্ষের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। মহারথ দ্রোণা- 

চা্য নিশিত শরসমূহ দ্বার! সহস! সমাগত পষ্টবন্ধ লৌহ্মর গদা] নিবারণ 
করিলেন । তদ্দশনে সাত্যকি সাতিশয় তুদ্ধ হইয়! অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক 

শিলাশালিত অসংখ্য শরে আচাধ্যকে বিদ্ধ করত সিংহের ন্যায় শব 
করিকে লাগিলেন । শন্রধূরপ্রধান ভ্রোথাচার্য সেই সিংহনাদ সহ্য 

করিতে না পারিয়া সাত্যকির রখাভিমুখে হ্মদণ্মগ্ডিত লৌহনিন্মিত 

শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালসদৃশ শক্তি সাত্যকির দেহ স্পর্শ 
না করিয়া রথ ভেদ পূর্বক ভীষণ ধ্বনি করত তৃগর্তে প্রবেশ করিল। 
তখন মহাবীর মাত্যকি শাণিত শর সমূহে আচার্ধ্যের দক্ষিণ বাছ সমাহত 

করিলেন । মহাবীর ভ্রোণও অর্ধচন্ত্রাকৃতি বাণ দ্বার মাধবের ধনু 

ছেম পূর্বক রথশক্কি দ্বারা সারথিকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন। 

সারধি সেই ভয়াবহ রথশক্তি শ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইর! কিরতক্ষণ নিস্পন্দ- 

ভাবে রখোপরি অবস্থিতি করিতে জাগিল। সাত্যকি স্বয়ং রথরশ্থি 

ধারণ পূর্বক সারখ্য কার্ষ্যের কৌশল দেখাইয়া ভ্রোণাচার্যের সহিত 
গ্রাথে প্রবৃত্ত হই হষ্টচিত্বে তাহারে শত বাণে বিদ্ধ করিতে লাগি- 

লেন। মহারখ জ্রোণাচার্ধযগ শরসন্ধান পূর্বক তাহার প্রতি পাচ শর 

নিক্ষেপ করিলেন । এ সমুদয় শর সাতাকির বর ভেদ করিয়া ভীাহার, 
রক্ত পান কর্পিতে লাগিল। সাভ্যকি আচাধ্যের শর সমূছে নিতান্ত 
নিপীড়িত হইয়া জুদ্ধচিতে তাহার প্রতি অসংখ্য শর বর্ষণ পূর্বাক এক 

বাণে তাহার সারথিকে নিহত ও অনা বহবাণে অশ্বগ্ণকে বিদ্রাহিত 
করিলেন। এক্টক্ূপে অশ্বগণ শরনিপীড়িত ও পলাক়নপর হইলে দবোগের 
সেই রজতনির্রিত রথ সমরাত্জনে দীপ্যদান দিবাকরের ন্যায় সহ সহ 
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দগুলাকারে পরিভ্রমণ করিভে আরস্ড করিল। তখন কৌরবপক্ষীয় 

ভূপালগণ সত্বরে গমন কর, আচাধে্ের পলানমান অন্খগণকে ধারণ কর, 

বলিতে বলিতে সাত্কিকে পরিত্যাগ পূর্ধক আচার্ষোর অভিষুথে ধাব- 

মান হুইলেন। হেরাজন্! আপনার সৈন্যগণ মহাবীরগণকে সাত্যকির, 
ৰাণসমূছে তাড়িত ও পলায়নপর দেখিয়া ভর়ব্যাকুলিতচিত্বে যুদ্ধ পরিত্যাগ 

পূর্বক পলাক্পন করিতে লাগিল, আচাধ্য ভ্রোণও সেই পাত্যকির 

শরনিপীড়িত বাধুবেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্বক ব্যুহমুখে উপস্থিত 

হইলেন এবং পাণগডব ও পাঞ্চালগণ এ ব্যুহ ভগ্ন করিয়াছে দেখিয়া আর 
সাত্যকির নিবারণে চেষ্টা না করিয়া পাঙওৰ ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণ 

পুর্র্বক বাহ্. রক্ষা করত সমূদ্যত কাঁলনুর্য্যের ন্যাক্স ও জাজল্যমান অগ্নির 

ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাখিলেন। 

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় । ১১৮। 

হে রাঁজন,। শিনিবংশশরেষ্ট পুরুষাগ্রগণা সাত্যকি ভ্রোণ ও কৃতবর্শা 

প্রতি বীরগণকে পরাজয় করিয়া হাস্য করিতে করিতে সারখিকে 

কহিলেন, হে সত! ক্ষণ ও ধনঞ্জয় পূর্বেই আমাদিগের শক্রগণকে 

বিনষ্ট করিয়্াছেন। আমর নিমিত্তমীত্র হইস্! এই পার্থনিহত সৈন্য 

গণকে বধ করিতেছি । শক্রঘাতক সাত্যকি সারথিকে এই কথা বৰলিয়! 

4র বর্ষণ পূর্বক আমিষলাভেচ্ছু শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগি. 
লেন। কৌরবগণ সেই ইন্জতুল্য প্রভাব, প্রভৃত পরাক্তম, পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্য- 
কিরে চন্দ্রশঙ্খসল্লিত, শ্বেতবর্ণ অশ্বযৌজিত রথে আরোহণ পূর্বক শরৎ- 

কালীন মার্তণ্ডের ন্যায় ুদ্ধস্থলে পরিভ্রমণ করিতে দেখি একাস্ত ভীত 

হইলেন। কেহুই তাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না| অনস্তরন 
'বডিত্র যুজ্ধনিপুণ স্বর্ণ বর্মধারী মহাবীর সুদর্শন রোষভরে ধনু গ্রহণ 
পূর্বক সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন । তখন এ মহাবীরহ্য়ের 

হমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পৃবের্ব দেবগণ বৃপ্রাস্থরের সহিত ইন্জ্ের 
চর দর্শনে যেকপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৌরবপক্থী 
ল্বধিগণ সাত্যকি ও স্থদূশনের যুদ্ধ দেখিয়। সাতিশয় প্রশংসা করিতে 
গাঠ্িলেন। মহানীর স্দর্শন সাত্যকির প্রতিত্পুনঃপুনঃ স্থিত শর 

[ৃষহ পরিত্যাগ করিতে আরস্ত করিলেন। মহাবীর" সাত্যকি & সমস্ত. 
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শর.গাত্রস্পর্শ করিতে না করিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন।, ইন্জু 

সদৃশ প্রভাবশালী সাত্যকি দর্শনের প্রতি যে সমস্ত শর নিক্ষেপ করি 
লেন। মহাবীর সুদর্শন উতকৃষ্ট শরে দেই সমুদয় খণ্ড খণ্ড করিতে 

লাগিলেনু। 
অনপ্তর মহাবীর সুদর্শন সান্যকির ধাণবেগে স্বীয় শর সমূহ নিবারিত 

দেখিয়া জুদ্ধচিন্তে তাহার প্রতি খিরন্সর বিচিত্র শরবর্ষণ করত শরাসন 

আকর্ষণ, পূর্বক পুনর্ববার তাঁহার প্রতি অগ্নিসদূশ তিন শর পরিত্যাগ 

করিলেন।, সুদর্শনের নিক্ষিপ্ত বাণত্রয় সাত্যুকির দ্েহাবরণ ভেদ করত 

তাহার গাত্রে প্রবেশ করিল। তখন রাজপুত্র সুদর্শন জলত্ত চারি শর 

নিক্ষেপ, করত লাত্যকির রভতসনিভ শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়ক্ষে বিনষ্ট করি- 
লেন। ইন্্ সদশ পরাক্রমশালী সাত্যকি সুদর্শনের শরে এইরগ্নে 

তাড়িত হইয়া গ্োশধভবে সুশাণিত শব সমূহে তাহার অশ্বগণকে সংহার 
কর সিংঠের ন্যার শব্ধ করিতে লাগিলেন । তৎপরে তিনি ইন্দ্র খ্ভসদৃশ 
ভত্র দ্বারা ত।হার সাবথির শিরস্ছেদন করত কালাগ্রিসদৃশ ক্ষুর দ্বারা 

সুদর্শনের কুগ্ুলপরিশোভিত পূর্ণচন্দরসদুশ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

পূর্বে বজ্সহস্ত ইন্ত্র দেন্ূপ মহবল বলদানবের মস্তক ছেদন পূর্বক শোভা 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শিনিবংশাবসভংস সাত)বি, সুদশনের সম্তক ছেদন 

করিয়া ৫সইরূপ শোভ। পাইতে লাগিলেন। অন্তর তিনি সেই সমশ্ব 

সংবুক্ত রথে উপবিষ্ট হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা কৌরবসৈনাগণকে নিবা: 

রশ ও শিহৃত করত সকলকে বিস্মগাপন্ন কৰিয়া ধনগ্তয়সমীপে ধাবমান 

হইলেন । সেই সমর যোধগণ তাহার প্রশংসা করিতে ভাহস্ত করিণ। 

এক।নবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় । ১১৯। 

হে রাজন! বৃষ্টিবীর মহামতি সাত্যকি এই ্ধপে সুদর্শনকে সংহার, 
করিয়া পুনরায় সারথিকে কঙিলেন, হে সারথে! যখন শরশ-্তির্ূপ 

তরঙ্গ, খঙ্ঠার্ূপ মৎস্য ও গদারূপ গ্রাহযুক্ত, অসংখ্য হস্তযস্বরথ সব্বীর্ণ, 
বহুবিধ আম্ুধের নিস্বন ও বাদিত্রের ধ্বনি সম্পন্ন, বীরগণের অনুথস্পর্শ 

জিগীধুদিগের ছুদ্ধষণ রাক্ষস সদৃশ জলসম্বসৈনো সমাবৃত, আচাধ্যসৈন্য« 
মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছি, তখন এই অবশিষ্ট সৈনা অল্প সলিল 

সম্পত ক্কপ্র "দীরন্যায় “ঝাধ ইইক্জেছে। কক্চএব তুমি সার অস্থ সঞ্চালন 
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কর। আমি অচিরাতৎ তাহাদিগকে অতিক্রম করিব। যখন হর্জয় জ্রোণ 

ও হার্দিক্কে পরার করিয়াছি, তখন ধনঞ্জয়কে সম্মুখস্থিত বোধ হই- 
তেছে। এই সকল সৈন্য অবণপোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণে কিছু- 

মাত্র ভয়লধ্চাৰ হইতেছে নাঁ। উহ্ারা জলত্ত হুতাশনদগ্ধ শুঙ্কতৃণের ন্যায় 

আমাঁক্স শব্নবরে দগ্ধ হইতেছে । এ দেখ, পাঞ্বাগ্রগণ্য ধনঞ্ীয় যে 
পথে গমন কবিষাছেন, সেই পথে অসংথ। মাত, ভুরঙগ ও রথ নিপ- 

তিভ বহিয় 01 কে,রবসৈন্যগদ ধনঞ্জয়ের শরনিকরে নিপীড়িত হই? 

সন্গ্রাম পি] চলব ৮ পশ্াযন কবিহেছে। হত্তী, অশ্ব ও রথ সমুদয় 
সহাবেনে গমন পাতে, বৌশেয়।কুণ ধূনিপটল সমুদ্ধত হইয়াছে এৰং 

মহাতেজসম্পন গাশ্ীবের গভীর ধ্বনি আতিগোচর হইতেছে । অতএৰ 

বোধ হয়, মহাবীর পনগ্রয় অনত্িদুরে অবস্থান করিতেছেন, হে সারথে ! 
এক্সণে যেরূণ নিমিত্ত কল লক্ষি হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, স্থর্য্য- 

দেব অভ্তমিত না হইতে হইতেই ধনঞ্জয় সিদ্ধুবাজকে সংহার করিবেন। 

এক্ষণে যে স্থানে বিণক্ষমৈন্যগণ ছুর্য্যোধন প্রভৃতি খীরগণ যুদ্ধদর্খদ ক্রুর- 
বন্ম। বন্দধারী কাশ্বোজগণ, ধনুর্ধাণধাপ্পী যবনগণ এবং বহুবিধ অস্ত্রসম্পন্ন 
শক, কিরাত, দরদ, বর্ধর ও তাঅলিপ্ক প্রততি শ্রেচ্ছগণ আমার সহিত 

সংগ্রাম করিবার শিশিত্ত 'অবস্থিতি করিতিছে, তুমি ত্র স্থানে অশ্ব সঞ্চা- 
লন ব্র। তুমি বিবেচনা কর যে, আমি সেই সমস্ত বীরগণকে রখ, নাগ 
ও অধর সহিত বিশষ্ট করিয়া এই বিষম শঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।. 

সারথে নাতাকির এইবপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাত্থন্! 

যদি ম্মদশ্িতনধ পবশুবাম, মহারপ দ্রোণাচাধ্য, কৃপাচার্ধয অথব। অদ্রাধি- 

পতি শল্য ক্রোধডরে আপনার সমীপে আগমন করেন, তথাপি আপ- 

নার আশ্রয়ে আমার কিছুমাত্র শঙ্কা হয় না। আজি আপনি সমরে রণ১ 

ছশ্খাদ ত্রুরধ্প্নী বশ্মধারী কাস্বোজগণ” ধনুর্বাণধারী যুদ্ধপ্রহারকুশল' 

যবনগণ এবং ৰিণ্বধাস্ত্রধারই কিরাত, দরদ, বর্ধর ও তাত্্রলিগুক প্রভৃতি : 

ফ্নেচ্ছগণকে পরাদয় করিয়াছেন; সুতরাং আমার কিছুতেই ভয়ের সম্ভাঁ- 

বন নাই। পুবের্ কোন দংগ্রামেই কখন আমার ভয়সঞ্চার হয় নাই), 
অতএব আছি কি নিমিত্ত এই সামান্য সংগ্রামে ভীত হইব? যাহ 
হউক, এক্ষণে আমাকে অনুমতি করুন; জ্ঞাপনারে কোন্ পথ দিয়া 
অজ্ছুনের নিকট পইয়! যাইব? হে আমঘুক্সন! আপনি কাহাদের প্রতি, 

'জুদ্ধ হইয়াছেন? কাহাদের মৃতু উপস্থিত হইয়াছে? কাহারা কতা: 

ভিখনে গমন করিবার অভিলাষ করেয়াছে ₹* বাহার" আপনাকে কালা” 

1 
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স্তক যমের ন্যায় অবলোকন পুর্বক পলায়ন করিবে? যমরাজ কাছা" 

গিগকে শ্ররণ করিয়াছেন? অন্মতি করুন, আমি ভাহাদিগের রথাঁতি- 

মুখে রথ সঞ্চালন করি। 

সাতাকি কহিলেন, হে সারথে! তুমি সত্বর রথ সঞ্চালন কর। 

পুরন্দর যেরূপ দানবগণকে নিহত করিয়াছেন, সেইরূপ আজি আমি 

ঘর সুণ্তিতমন্তক বাশ্বোজদিগকে সংহার পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা গ্রতিপালন 
করিয়া! প্রিয়তম ধনঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আজি হুর্যোধন 

প্রভৃতি কৌরবগণ এই সকল সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া সমরে আমার 

পরাক্রম অন্থভব করিবেন। আজি শরবিক্ষত গাত্র কৌরবসৈনাগণের 

করুণ বিলাপ শ্রবণ করিষা হর্য্যোধনকে নিশ্ঠয়ই অনুতাপ করিতে 

হইবে। আক্ি আমি পাগুবাগ্রগণ্য শ্বেতাশ্ব মহাত্মা ধনগ্রয়কে তহ্পদিষ্ট 

গ্ধ প্রদর্শন কবিব। আভি মহারাজ দুর্ষেযাধন সহশ্র সঙ্ম্র বীবপুরুষকে 

আমার শরে নিহত অবলোকন করিয়। অবশাই অনুতাপ কারবেন। 

আজি কৌরবগণ আমার শব বর্ষণে লঘ্ৃহস্তত। ৪ পরাসনেৰ অলাতচঞ 
সগশ আকার দর্শন কবিবেন। আঙ্ি বাজা হখ্যোধণ আমার শরবিষ্ঠ 
রুধিরম্রাবী সৈনিকগণের সংহার দর্শনে বিষণ্ন হইযা সংগ্রামে আমার 
ভীঙণ রূপ নিবীক্ষণ পূর্বক নিশ্চয়ই বিবেচনা করিবেন যে, পৃথিবীতে 
স্বিীর অঞ্জন অবভীর্ণ হইয়াছেন। আলি আমি কৌরবপক্ষীয় সহত্র 
সভআ নরপতির প্রাণসংহাব কবিয়া হুর্য্যোধনকে অন্গভাপিত এবং পাও্ুৰ- 

গণের প্রতি ভক্তি ও স্নেছেব নিদর্শন প্রদর্শিত করিৰ। আজি কৌরব- 
গণ আমার বলবীর্ধ্য এবং কৃতজ্ঞতা বিশেষরূপে অবগত হইৰেন। 

হে রাজন্। শৈনেয় সাত্যকির সারথি তাহার এই বাক্য শ্রবণ 
পূর্বাক চজ্জ সদৃশ শ্বেতবর্ণ সাধুবাহী সুশিক্ষিত অশ্গগণকে পরিচালিত 

করিতে লাগিল। অশ্থগণ আকাঁশ পান করিবার নিমিত্ই যেন বাযু- 

বেগে ধাবমান হইল | তখন সাত্যকি সত্বর যবনগণ সমীপে উপস্থিত 
কইলেন। ভাহার! অনেকে সফবেত হইয়া! হম্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক 
সৈন্যগণের গুরোবর্তী সাত্যকির প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে 

লাগিল । শিনিবংশ সম্ভৃত সাত্যকি নতপর্ব্ শর দ্বারা অর্ধ পথে সেই 
বিপক্ষীয় শরজাল ছেদন পূর্বক স্ুবর্ণপুঙ্খ অজিন্ষগ স্থুশাণিত শর সমূহে 
ধবনগণের ভূজ ও মস্তক সকল ছেদন করিলেন। সাত্যকির শরনিকর 

তাঁহাদের লৌহময় ও কাংস্যময় বশ্ম এবং দেহ ভেদ করিয়া পাতালে 

প্রবিষ্ট হইল। এই প্রকারে শত শত ষবন সাঁতযকির শরাঁঘাতে ধিগত- 
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হই ₹ৃতলে নিপতিত হুইতে লাগিল। তিনি শরাসন দ্াকর্ষণ পূর্বক 
রবিবার এক এক বারে পাঁচ, ছয়, সাত বা আট জন যবনকে ভেদ 
বিতে আরম্ত করিলেন। সহ্ম্র সহশ্র কাঙ্বোজ, শক, শবর, কিরাত ও 

বর্ধর সাঁতযকির শর প্রহারে গতান্থ হুইয়] ধরাশায়ী হইল। সংগ্রামদ্ূুমি 
তাহাদদিগেক় মাংস ও রুধিরে কর্দমময় এবং দস্থ্যগণের ছির কেশ ও দীর্ঘ 
শক্র সংবুক্ত, ক্হবিহীন পক্ষী সদৃশ মন্তক সমুছে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। 

শোণিতাক্ত কলেবর কবন্ধ সকল সমুখিত হওয়াতে রণস্থল শোপমেত 
সমাচ্ছন্ন নভোমওলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই রূপে সেই 
মহাবীরগণ সাত্যকির বজ্জসমস্পশ স্পর্ধা অজিন্ধগামী শরসমূহে নিহত ও 
নিপীড়িত হইয়। ধরাতল সমাচ্ছন্্ন করিল। হ্তাবশিষ্ট বর্শধারী যোধগণ 
সন্তগ্র ও বিচেতনপ্রায় হইয়। অস্বপৃষ্ঠে পার্ষিও কশাঘাত করত ভী'তচিন্তে 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন! এইব্সপে সত্যবিক্রষ 
সাত্যকি দুর্জয় কাঙ্বোভ, শক, ও যবনদিগকে বিদ্রাবিত করত জর লা 
করিয়া! সারথিকে কহিলেন, হে সারথে। তুমি রথ সঞ্চালন কর। খন 
গ্রাম দশলার্থ সমাগত গন্ধক্ব ও চাণগণ সেই ধনগ্য়ের পৃ্টরঙ্গার্থ 

গমনোদ্যত সাতাকির অমাহষ কার্য ও অস্ভুত পরাক্রম সনর্শন করি! 

ছুরি ভূরি প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ধীয় ০৪ 
তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরস্ত করিলেন । 

সত কি ও সী পতিত 

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় । ১২০ । 

ছে হাজন,! এই প্রকারে মহারথ যুধুধান সংগ্রামে ববন ও কাশ্বোজ- 
গপতক পরাজিত করিরা কৌরবসেনা অতিক্রমণ পূর্বক ধনপুয় সবীপে গমন 
করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবপক্ষীর সেনাগণ মুগবিধাতী শার্দল 
সদৃশ বিচিত্র কবচ ও ধ্বভসম্পন্ন নরশার্দুল বৃষ্ণিবীরকে দর্শন করিয়া 
সাতিশয় ভীত হইকা উঠিল। চি হববর্ণশিরস্ত্রাণ ও স্ববর্ধবজ : 
পরিশোভিত মহাবীর সাত্যকি রখোপরি হবর্ণ শরাসন সঞ্চালন পূর্বক 
মেক্রশূঙ্গের ন্যায় শোত। পাইতে লাগিলেন। তীয় শরাসন মণল শরৎ- 
কালীন সমুদিত হূর্ধ্যমণ্লের ন্যায় বিরাজমান ,হইতে লাগিল। মন্ধ- 
মাতঙ্গগামী বৃষস্কন্ধ বৃষতাক্ষ নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি গোগণমধাস্থ বৃষের ন্যায় 
ও যৃখ মধ্যবত্বী প্রভিন্ন মান্তঙ্গের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় সৈনাগণমধ্য শোত- 
হান হইন্ছে লাগিলেন । 
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এইকূপে মহাবীর সাত্যকি (দ্রোণাচার্ধ্য, ভোজভুপতি জলসন্ধ ও 
কান্বোজগণের তুস্তর সৈন্য এবং মহাবীর হার্দিকাকে অতিক্রম পূর্বক 

ছুস্তর কৌরবসৈন্যনাগর উত্তীর্ণ হইলে, রাজ ছূর্য্যোধন, চিত্রঃসন, ছুঃশা - 
সন, বিবিংশতি, শকুনি, দুঃসহ, দুন্দর্ণ ও ক্রথ প্রভৃতি কৌরবযোপগণ 
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পুর্বক ক্রোধারুণনেত্রে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান 

'হুইলেন। অনন্তর পর্বকা লীন পবনোদ্ধত অর্ণবের ন্যায় কৌরবপক্ষীয় 

সৈন্যগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রতিগোচর হইতে লাগিল। শিনিবংশাবতংস 

সাতাকি এর বীরগণকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সারথিরে 

অশ্ব চালনের আদেশ প্রদান পূর্বক সন্মিতমুখে কহিলেন, হে সত! এ 

দেখ, রাজ] ছুর্ধ্যোপনের চতুরঙ্গিণী সেন? বগঘোষে দশ দিক্ প্রতিধবনিত, 

সাগরসমবেত সমুদয় ভূমগুল ও নভোমগ্ুল বিকম্পিত করত আমার সম্মাথে 

আগমন করিতেছে । বেলাঁভূমি যেমন পৌর্ণমাসীতে সংক্ষুব্ধ সাগরের 

মহাবেগ নিবারণ করে, তদ্রপ আমিও শ্রী সৈন্যসাগর নিবারিভ করিব । 

আমার দ্বেবরাজ সদৃশ পরাক্রম সন্দর্শন কর; এক্সণে আমি স্থশাণিত 

শর সমূহ দ্বারা বিপক্ষবাহিনী বিদীর্ণ বরিয়া তোমারে আীয় পুরন্দর 
সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছি। তুমি অচিরাৎ এই চতুবন্গণী সেনা- 

গণকে মদীয় অনল সদৃশ শরনিকরে নিহত অবলোকন করিবে । মহা- 
বলশালী সাত্যকি সাবথিকে এই কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে 

যুযুৎস্থ সৈনিকগণ ধাবিত হও, জয় লাভ কব, অবস্কান পুষ্বক অবলোকন 

কর, এইনপ নানাবিধ শখ করিতে পবিতে মভাবীর সাহাকির আভি- 

মুখীন হইল। (সই সমর শিনিপুঘৰ নাতাকি সুশ।শিত শবসমুহ দ্বারা 

শক্রুপক্ষীয় মনংখ্য বীব, বিশ অগ্র ৪ ঢাখিশত কুপ্ধীবরতে মমাঁহত করি- 

লেন। মহাঁবীব সানাকিব সহিহ কীনসণবের এইকঝপ আোরভক সংগ্রাম 

আরম্ভ হইলে, বোপ হইল ভমন, দেবাহান যুদ্ধ উপভ্িত হইয়াছে । বুক 

ঘ্বীর .সাতাকি মেই জলদদ্ান স্শ ছুর্যোধন 'সৈন্যগ্ণকে ছিন্নভিন্ন 

করিয়া হুতাশনস্পর্শ শবজালে অনেলেব জীবন বিন করিলেন। খল 

সত্যবিক্রম সাত্যকির এপটি শবও বিফল হইল না; তদ্বর্শনে সকলেই 
বিস্বয়াপন হইল । 

এই ব্ধূপে মস্থাবল,পরাক্রান্ত সাত্যকি বেলাস্বরূপ হইয়া? সেই অসংখ্য 

হ্তযশ্বরথসস্কুল, পদাতিরূপ তরঙ্গ সমাবীর্ণ কৌবকসেনারপ মহাসাগর 

শিবারণ করিলেন। এ্রী চতুবঙ্গিণী কৌরববাহিনী সাত্যকির সায়ক 

সমূহে নিপীড়িত ও শঙ্কিত হইয়া শীতার্দিত গোগণের ন্যায় ইতস্তত 
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পরিভ্রমণ- করিতে লাগিল। সেই সময় এমন কোন পদাতি, হস্তী, অঙ্থ 

বা শস্বারো হী দৃষ্টিগোচর হইল না যে, তাঁহারা সাত্যকির শর সমূহে বিদ্ধ 

হয় নাই। সাতাকি নির্ভরচিত্তে লঘ্ুহস্তত] ও অসাধারণ নৈপুণ্য গ্রদর্শন 

পূর্বাক যেরূপ সৈন্যগণকে নিহত করিলেন, মহাবীর অঞ্জুনও তজ্রপ সংগ্রাম 

করিতে” সমর্থ হন নাই। 

অনন্তব রাজ] দূর্যোধন প্রথমতঃ তিন ও তত্পরে আট শরে সাতা- 

কিরে বিদ্ধ করিয়। তিন শরে তাহার সারথি ও চারিশরে তাহার অশ্ব 

চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন তখন হুঃশাসন ষোড়শ, শকুনি পঞ্চবিংশতি, 

চিরদেন পাচ ও ছুঃনহ পঞ্চদশ শরে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন | বুষি- 

প্রবব সাত্যকি শরবিদ হুইয়া গর্ববেতচিত্তে তিন তিন শ্শাণিত শরে 

সমস্ত শক্রদিগকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া শ্োনগক্ষীর ন্যায় সমরক্ষেত্রে ভ্রমণ 

করতে লাগিলেন । তৎ্পরে শকুনির শরাস্ন ও শরমুটটি ছেদন করনত 

ছুর্ম্যোধনকে তিন, চিত্রসেনকে এক শত, দুঃসহকে দশ ও ছুঃশাসনকে 

বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই ময় শকুনি অন্য শরাপন গরত্ণ 

করত প্রথমতঃ আট ও তৎ্পরে পঁঁচি শর পরিভ্যাগপুর্বক তাহাকে শিদ্ধ 

করিলে দুঃশাসন দশ, ছুঃনহ তিন ও দ্রর্শাগ দ্বাদশ শরে তাহারে বিশ্ব 

করিয়া নিংহনাদ করিভে প্রবৃত্ত টা তখন নহাবাঁব ৪র্্যাধনও 

সাতাটিরে তরিপপ্ততি শরে বিদ্ধ করিয়। শাশিত ঠিন এশরে তাহ।র সাও- 

থিকে বিদ্ধ ্রিলেন। তত্কালে নহারথ পাত) এ দমন্ত বারগণকে 

পচ পাচ শরে বিদ্ধ "রিয়া! দুষ্যোধনের মারথর প্রতি মানত নেক্ষেপ 

করিলেন। নারথি শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া ধবা্লে নিপতিত ও 

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অশ্বগণ সারথিশুন্য হইয়৷ দ্ররতবেগে রণস্থুল হইতে 

ছুর্যোধনকে অপনীত করিল। সেই সনয় অন্যান্য বীরগণও তাহার রথ 

লক্ষ্য করিয়া তীহাব অশিযুখে পলায়ন কবি লাগিল । সাত্যকি মেই 

সকল বাঁরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সৃবণপুঙ্গ শিলানিশিত তীক্ষ 

শরভ্ঞালে তাহাদিগকে খিদারণ পূর্বক ধনগ্লয়ের রথাভতিমুখে মহাবেগে 

গমন করিলেন! ক্ৌৌরৰ্পক্ষীয় বীরগণ তাহারে লঘুহন্তে শরগরহছণ, 
সারণি সংরঙ্গণ ও আান্সরঙ্ষা। করিতে অবলোকন করিয়া ভূয়োছুয়ঃ প্রশংলা 
ঝরিতে লাগি লন। 
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ধুতরা কহিলেন, হে সঞ্জয় । মহাবীর সাত্যকি কৌরৰ সৈন্যগণক্ষে 

বিদারণ পূর্বক ধনঞ্জয়ের রথাভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হইলে আমার নিলঙ্ঞ 

তনয়গণ কি কাধ্যের অনুষ্ঠান করিল। অজ্ঞুন সদৃশ সাত্যকি সংগ্রামে 

উপনীত হইলে ভাহার! মুনূর্ষ, হইয়া! কি প্রকারে সেই নিদারুণ সমরে 
ধৈর্ধযাবলম্বন করিয়াছিল এ সমস্ত সমর পরাজিত বীরগণই বা কি 

কাধ্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমার পুত্রগণ জীবিত থাকিতে সাত্যকি 

কি প্রকারে সংগ্রামে অগ্রসর হইল? এই সমস্থ বিষয় আমার নিকট 

বর্ন কর। হেবৎস! সাশ্কি একাকী শক্রপক্ষীয় অসংখ্য মহারখের 

সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সংহার কবিতেছে, তোমার নিকট এই 
অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ কবিয়। স্পষ্টই প্রভীয়নান হইতেছে; আমার পুত্রগণের 

প্রতি দৈব নিতান্ত প্রতিকূল হইয়াছে । কি আশ্চর্য্য । আমার সৈন্য- 

শণ সমস্ত গপাগুবগণেষর় কথা দূবে থাকুক, একমাত্র সাত্যকি অপেক্ষা ও 

কি বলহীন হইল? একসণে স্পষ্টই জ্ঞান ভইতেছে, সাত)কি একাকিই 

নমরবিশাবদ কৃতী দ্রোণচাধাকে পবাজয় করিয়া পশুঘাতী সিংহের 

ন্যায় আমার পুজ্রদগকে নিহত করিবে । যখন কুতবন্মা প্রভৃতি বীরগণ 

কোন ক্রমেই সাত্যবিবে পতহার করিতে পারেন নাই, তখন সে নিশ্চয়ই 

আমার পুত্রদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে । যাহা হউক মহাবীর 

সাত্যকি যেকপ যুদ্ধ করিয়াছেন, মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্য়ও তন্দ্রপ 

ংগ্রাম করিতে সমর্থ হন নাই। 

সঞ্জয় কহিলেন, হেরাজন্। কেবল আপনার কুমন্ত্রণা ও হুর্ম্যোধনের 

ছর্বদ্ধিই এই ঘোরতর জনক্ষয়ের কারণ। এক্ষণে যে সমুদয় ঘটন। 
হুইয়ীছে, সেই সমস্ত কীর্তন করিতেছি; অবহিতচিত্তে শ্রবণ ককন। 

ংশগ্তকগণ আপনার পুত্রের শাসনাম্মসারে সংগ্রামে দৃঢ়চিত্ত হইয়। পুনর্ধার 
উপনীত হইল, তিন সহত্র শক, কাম্বোজ, বাহিলক, যবন, পারদ, কুলিঙ্গ, 

তুঙ্গণ, অন্বষ্ঠ, পিশাচ, বর্ধর ও পাষাণহস্ত পার্ধতীয়গণ এবং পঞ্চ শত 

মহাবীর হর্যোধনকে অগ্রসর করিয়া অনলপতনোন্থখ শলভের ন্যাক 

সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন মহাবীরগণ সহত্র 

রখ, শত মহারথ, সহ্ত্র হল্ত্ী ও দ্বিসহআ অশ্ব সমভিব্যাহারে বহুবিধ 

শর বর্ষণ করত তাহার অভিমুখীন হইলেন। ছূঃশাসন এ সমস্ত বীরগণকে 

লাত;)কির নংহারাথ অনুমতি করিয়। তাহারে আক্রমণ করিলেন, কিন্ত 
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কি আশ্চর্য! শিনিবংশাঁবতংস সাভ্যকি একাকী সেই সমস্ত বীরগণের 

সহিত সংগ্রাম করিয়া অসংখা রথ, গজ, গজারোহী, অশ্বারোহী ও দস্ত্য- 

গণের জীবন সংহার করিতে লাগিলেন । তাঁহার শরজালে বিমথিত 

চক, আযুধ, ঈষাদও, অক্ষ, কুঞ্জর, ধবজ, বর্ম, চর, মাল্য, বস্ত্র, আভরণ 

ও রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ ইতস্তত নিপতিত হওয়াতে স্মরাঙ্গন শরৎকালীন 

গ্রহগণ পরিবৃত গগনমণগুলের ন্যায় স্থশোভিত হইল। অঞ্জন, বামন, 
ল্বপ্রভীক, মহাপদ্ম ও এ্রাবত প্রভৃতি মহাগজের বংশোগ্ভৰ পর্বত1কার 

মাতঙ্গগণ নমরে নিপতিত হইয়। জীবন পরিত্যাগ করিল। মহাবীর 

সাত্যকি শর প্রয়োগানভিজ্ঞ বহুসংখাক পার্বতীয়, কাশ্োজ ও বাহিলকগণ 

নানা দেশীয় নানা জাতীয় পদাতিগণ এবং উতকুষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বগণের 
জীবন সংহার কনিতে লাগিলেন । 

পৈনাগণ এই পে নিহন হইলে হতাঁবশিষ্ট সেনাগণ পলায়ন করিতে 

লাশিপ। মহাঁকীর দ্ুঃশাসন তাঁভারদ্দিগকে ভগ্র অবলোকন করিয়া দস্থ্যু- 

গণকে সম্বোধন পুর্ব কহিলেন, হে ধম্মানভিজ্ঞগণ!। তোঁমরা কি 

নিমিত্ত পলায়ন কবিতেছ, তোমরা পুনবায় যুদ্ধে প্রবুত্ত হও। তাহার! 

ছুংশীসনের বাকা শ্রবণ করিয়াও নিবৃত্ত হইল ন1। এ সময় ছঃশালন 

পাষাণবর্ষী পার্বভীয়গণকে সংগ্রামার্থ প্রবণ পূর্বাক কহিলেন, হে যোধ- 

গণ! তহোমবা পাষাণযুদ্ধে হ্রনিপুণ,। কিন্তু সাঁভাকি ই যুদ্ধ কিছুদাত্র 

পরিজ্ঞাত নহে); অতএন “ভামবা পাষান স্বাবা স্থবে উহার প্রাণ 

হার কর) কৌরথগণ পাবাণ যুদ্ধ নভিজ্ঞ, ভাভাব। এ যুদ্ধে পাধ- 

দর্শী হইলে োমাদিগের সাহাষা করিতেন, অভএব তোমরা সব্বরে 
ধাবমান হও। পর্বতবাসীগণ দ্ঃশাসনের আদেশান্বসারে সেই সাতাকি 

শরাদ্দিত সৈন্যগণকে অন্ডয় প্রদ্ান পুর্বক তাহার অভিমুখে ধাবমান 

হইয্া কুগুরমন্তক সদৃশ উপলখণ্ড গ্রহণ ও উত্তোলন করত তাহার সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইল। অন্যানা সৈন্যগণ ছুঃশাসনের আদেশানুসারে সাত্য- 

কির সংহারার্থ ক্ষেপণীস্র দ্বারা দিয্পগুল সমাচ্ছিত করিল। শিনিগ্রবীর 

সাত্যকি তাহাদিগকে শিলাবর্ষণ করত আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত 

শর ও নাগনদৃশ নারাচান্্ পরিত্যাগ পূর্বক তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত পাষাণ 

সমন্ত চূর্ণ করি ফেলিলেন। প্রস্তর চূর্ণ সমুদয় *খদ্যোত রাশির ন্যান়্ 

প্রজলিত হুইয়া অসংখ্য টসন্যের জীবন সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, 
সমরাজনে হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। তখন প্রথমত পঞ্চশত 

শিলপাববী বীরপুরুষ লাহাি শরে ছিন্ন খাহু হইয়া ভুলবে নিপতিত 



৭৬ মহাভারত । 

হউল। ত্রৎপরে একাধিক শত সহত্্র বীর সাত্যকিকে আহত ন1 করিয়াই 

তাহার শরে ছিন্ন বাহু হইয় পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত ধরাতলে ঢনপ- 

তিত ও বিনষ্ট হইল। এইকপে মহাবীর সাত্যকি বহুসংখ্যক পাষাণ যুদ্ধবিশা- 

রদ পার্বতীয় বীবগণের জীবন সংহার করত সকলকে চমতকৃত করিলেন । 

সেই সময় শনলধার) অসত্খ্য দরদ, তূঙ্গণ, খশ, লম্পক ও পুলিন্দগণ 
স্বেত হইয়। চহুদেকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল] মহাবীর 

সাত/কিও নারাচান্ত্র দ্বার সেই সমস্ত প্রস্তর ভেদ করিতে লাগিলেন । 

তখন শাটিত শর দ্বার ভিদ্যমান পাষাণের শব্দ আক!শমগুলে প্রতি- 

ধ্বনিত হইয| রণ উেস্টিত ধথী, অশ্ব, হস্তী ও পদ্াতিগণকে ভীত এবং 

বিদ্রাবিহ কিল? মঠষা, অশ্ব ও গজগণ শিলাচুর্ণে আচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমর- 
দংশি,ভব নাষ বণক্ষেজে অনপ্তিতি করিতে অসনর্থ হইল । তখন হৃতাব- 

শিট করিবর,ত চিন অন্তর গজগন যৃযুধানের রথ পরিত্যাগ কিয়! 

পলায়ন ক) পর্বাকালে সন্বত্রের যে প্রকার শব্দ হইয়া থাকে, 
সত) শর/দিত 4কৰৰ দৈন্যগণের সেইজপ মৃহাশব্দ হইতে লাগিল। 

হেরান্ন। সেই সময় মহাবীর ছ্রোথাচার্ধ্য সেই তুমুল শব্ধ শ্রবণ 
করিনা সারথিকে কহিলেন, হে কুত' সাত্বতবংশীয় মহারথ সাত্যকি 

ক্রোধপুথ হইরা কৌবব সৈন্যগণকে নানা প্রকারে বিদীর্ণ করত সমর- 
ক্ষেত নাশশাৎ কতান্তের ন্যায় বিচরণ করিতেছে । বোধ হয়, সাত্যকি 

শিলাব্ষী যোদ্ধ বর্গের সহিত সমাগত হইয়াছে, অতএব তুমি শীঘ্র তথায় 

রণ সঞ্চালন কর। এইদেশ, পলায়নপর অশ্বগণ শঙ্ত্রহীন ও বন্মবিহীন 

রখিগথকে রণক্ষেত্র হইতে অপনীত করিছেছে ১ সায়ুঘিবং কোন ঝাপেই 

উহাদিগকে সংযমন করিতে সমর্থ হইতেছে না। তখন সারথি শস্ত্রধর 

প্রধান দ্রোণাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ পৃর্ববক কহিলেন, আয়ুদ্দন! এ দেখন 

কৌরবপক্ষীয় সেন ও যোদ্ধবর্গ সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব ভীত হইয়1 

চতুদ্দিকে ধাবমান হইতেছে; এ দিকে মহাবল পাঞ্চালগণ পাওৰগণের 

সহিত মিলিত হইঘা আপনার বিনাশ কামনায় আগমন করিতেছে; 

'সাত্যকিও অতিদূরণশে গমন করিয়াছে; অতএব এক্ষণে তাহার নিঞ্টে 

গমন কর অথব এই স্থানে অবস্থান করা এ উভয়ের যাহা কর্তব্য হয়, 

অবধারণ করুন। ত্্ঃহাদের উভয়ের এইকরপ কথোপকথন হইতেছে, 

এমন সমষে মহাবীর সাত্কি সেই রখিগণকে সংহার করিতে লাগি- 
লেন। রখিগণ সমরে যুধুধানের শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহার রখ 

পরিহাগ পূর্বক €দাণপৈন্য মধ্যে পলারন করিতে লাগিল। ছংশালন 



দ্োণ পর্ব । ২৭৭ 

যে সমস্ত রথীগণের নহিত যুদ্ধে গমন করিরাছিতলন, তাহারা ভীত 

হইয়া (দ্রখচ/ধ্যের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল। 

৪05 

দ্াব'এত)ধিক শততম অধায়। ১১২। 

হে রাজন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্ষ্য দুঃশাসনের রথ সম্মুখে 
অবস্থিত দেপিয়া ভাবে সম্বোপন পূর্বক কহিলেন, হে ছুঃশাসন | 

রখিগণ কিনিমিন্ত পলায়ন করিতেছে? মহারাজের কুশল ত? সিদ্ধু- 

রাজ হত জীবিত আছেন? তুমি রাজতনয়, রাজ সহোদর ও একজন মহাঁ- 
রী; হেরে কি দিমিন্ত পলায়ন করিকেছ? সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া 

কোৰণন০97 স্মভিযিক্ত হও । তুমি পূর্বে দ্রৌপদীরে কহিয়াছিলে যে, 
বেদন! শামর! তোকে দ্যুতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়াছি, অতএব 

এক্ষণে তুই স্বেচ্ছচ।রিণী হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজ! ছধ্যো- 

ধনে বন্ত্র ৰহন কর; তোর পতিগণ ষগুতিল সদৃশ নিতান্ত অকর্ধরণ্য ॥ 

তাহার] "আর জীবিত নাই। হে যুবরাজ! পুর্বে দ্রপদতনয়াকে 

এইনূপ বলিয়া এক্গণেকি নিমিত্ত সমর পরিহার পূর্বক পলায়ন করি" 

্ ছু তুমি পাঞ্চাল ও পাগুবগণের সহিত ঘোরতর বৈরোত্পাতের 

ভৃন্ত, কিন্ত এক্ষণে রণস্থলে একমাত্র সাত)কিরে অবলোকন করিয়া 

কনিমিভ শীত হইতেছ ? পুর্বে দ্বাক্রীড়।কালে অক্ষ গ্রহণ করিয়! 

ধিগানিতে পার নাই যে এই অঙ্ষই পরিণামে ভীষণ ভুজঙমাকার শর- 
রূপে পরিণত হইবে, তুমি পূর্বে পাগুবগণের প্রতি বহু প্রকার অপ্রিক্ব 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে, জ্রপদ রাজতনয়া তোমার নিমিত্তই সাতি- 

শয় ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়াছেন; হে,মহারগ! এক্ষণে তোমার 

দে মান,সে দর্প ও সে বীর্ধ্য কোথায়? তুমি সর্পনদূশ পাওবগণকে রোবিত 
করিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? মি হু্ধ্যোধনের সাহসী ভ্রাত। তইর] 
সংগ্রাম পরিস্ত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিলে কুরুরাজের এবং কৌরবপক্ষীন্ 
বীরগণের নিতান্ত শোচনীয় দশ। উপস্থিত হইল। হে বীর! আজি 

স্বীয় বাহুৰলে এই ভয়ার্ত;কৌরৰ সৈন্যগণকে রক্ষ] করা তোমার সর্ধহ্ে- 
ভাবে কর্তব্য । তুমি তাহা না করিয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক কেবল 
বিপক্ষগণের হযোৎ্পাদন করিতেছ। হে শত্রস্তপ! তুমি সেনাপতি 

হই) ভীতচিতে সমর পরিত্যাগ পূর্বক পলাধন করিলেট আর কোন্ 
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২৭, মহাভারত । 

ব্যক্তি রণভূমিতে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে ? হে কৌরব! তুমি অদ্য 
একমাত্র সাত্যকির সহিত সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইয়া পলায়ন করিতেছ, কিন্ত 

গাণ্তীবধস্বা অজ্জন মহাবীর ভীমসেন ও মীদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের 

সখি্ত রণস্থপে সাক্ষাৎ হইলে কি করিবে? সাত্যকির শরজাঁল, 
মহাবীর ধনঞ্য়ের স্র্ধ্যানল সদৃশ শরজালের সমান নহে । তুমি এ শর 
সমূহের আঘাতেই ভীতচিত্তে পলায়ন করিলে? যদি পলায়নে একাস্ত 

কতনিশ্চয় হইয়া গাক, তাহ হইলে মহাবাহু ধনঞ্জয়ের নিশ্মোক নির্শক্ক 

পশ্নগাকার নারাচ তোমার দেহ মধ্যে প্রবেশ না করিতে করিতে, মহা - 

বীর পাগ্ডবগণ তোমাদের শত ভাতাকে সংহার করিয়া] রাজ্য গ্রহণ না 

করিতে করিতে, ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং স*গ্রামবিজয়ী বাশুদেব ভুদ্ধ না 

হইচ্ভে হইত্তে ও মভাবীর ভীমসেন এই মহতী চমূমধ্যে অবগাহন পূর্বক 

তোমার ভ্রাৃগণকে কান্ত সদনে প্রেবণ না করিতে করিতে ভুমি পাগুব- 
গণের সহিত সদ্ধি স্তাপন করত ধশ্মবাজ খুধিটিরকে বালা প্রদান কর। 

পূর্ব্বে মহামতি ভীম্ম তোমার জোষ্টভাতা ছস্যোধনকে কহিয়াগিলেন, 

যে সমরস্থলে পাগ্ডবগণকে কোন ক্রমেই পবাজ্জয় করিত্রে সমর্থ হইবে 

না। এক্ষণে ভাহাদিগেব মঠিত সন্ধি স্থাপন কব। কিন্ত মন্দবুদ্ধি 

দুর্ষেযাধনের তাহাতে সম্মতি হয নাই । অতএব তুমি ধৈর্যধারণ পূর্বক 

যত্বসহকাবে পাওবগণের সহিত সংগ্রামে গ্রবৃন্ধ হও । এবং সাত্যকি 

যে স্থানে অবস্থিততি করিতেছে সত্বরে সেই স্থলে গমন কর, নচেৎ সমস্ত 

সৈনা পলাসন করিবে। 

হে রাজন! "আপনার তনয় দ্রেণেব বাক্য শ্রবণ পূর্বক মৌনাৰ- 
লঙ্বন করিয়া রছিলেন। আচার্য্যের বাক্য সবল যেন তাহার শ্রুতি" 

বিবরে প্রবিষ্ট হয় নাই, ন্তিনি এইরূপ ভান করিয়া অপ্রতিনিবৃত্ত শ্লেচ্ছ- 

গণের সহিত যে পথে সাঁভাকি গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন 

করিলেন | তথায় সাত্যকির সহিত তাহার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে 

লাগিল। এ দিকে মহাবীর আচার্য্য দ্রোণ সাতিশয় রোষপরবশ হইয়! 

বেগসহকারে পাঞ্চাল ও পাগুবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং তাছা- 

দিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। অসংখ্য বীরগণকে বিদ্রাবিত করত স্থীয় 

নাম বিশ্রাবিত করিরা, পাওু, পাঞ্চাল ও মতস্যগণকে বিনষ্ট করিতে 
আরম্ত করিলেন! অনন্তর হ্যতিমান পাঞ্চাল তনয় বীরকেতু সৈনা 
বিজয়ী দ্রোণাচার্যাকে আহ্বান পূর্বক সন্নতপর্ব পাচ বাণে বিদ্ধ করিয়া] 

, একশরে ভাখার, ধ্বজ নাত শরে তাহার লারণথকে বিদ্ধ করিলেন। | 
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মছারথ দ্রোণাঁচার্ধ্য সাতিশয় যত্ত করিয়াও বীরকেতুকে নিবারণ করিতে 

সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমর! সকলেই আশ্র্ধ্যান্বিত হইলাম । 

এ সময় ধর্মরাজের বিজয়াভিলাষী পাঞ্চালগণ সমরাঙ্গনে আচাধ্যকে 

কুদ্ধ দেখিয়া! সকলে চতুর্দিক্ বেষ্টন পূর্বক তাহার প্রতি অনল সদৃশ 

স্থদুঢ শত শত তোমর ও বহুবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 

তাহাদিগের এ শর সমূহ আচার্য্যের শরজালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! গগন- 

মগলে মারুতাহত জলধরের ন্যায় শোত! পাইতে লাগিল। তখন 
অরাতিনিপাতন ত্রোণাচার্ধ্য মার্ভও্ড ও পাবক সদৃশ অতি ভীষণ শর সন্ধান 
পৃর্বক বীরকেতুর প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। আচার্ধা নিক্ষিপ্ত শর বীর- 
কেতুর কলেবর বিদারণ পুব্বক শোণিতশিক্ত হুইয়! প্রদীপ্ড পাবকের 
ন্যায় ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। পাঞ্চালতনয়, ৰীরকেতুও বাতাহত চম্পক- 
তরু যেরূপ শৈলাগ্র হইতে নিপতিত হয়, সেইব্ূপ রথ হইতে নিপতিত 
হইলেন। এইবপে ধন্দ্ধর মহাবল পরাক্রাস্ত রাজতনয় বীরকেতু 
বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালগণ অবিলম্বে চতুপ্দিক্ হইতে আচার্যকে নিবারণ 
করিতে আরস্ত করিলেন। তখন মহাবীর স্ধন্্ী, চিত্রকেতু, চিত্রকর্ম 
ও চিত্ররথ ভ্রাতৃনিধনে সাঁতিশয় শোকার্ত হইয়া আচার্যের সহিত সংগ্রাম 
করিবাবৰ অভিলাষে প্রাবুট কালীন সলিলধারাবর্ী জলধরের ন্যার শর 
বর্ষণ পূর্বক ধাবমান হইলেন । দ্বিজবর দ্রোণ এ মহাবীর ভুপাল তনয়- 
গণের শরজালে বিদ্ধ হইয়। ভাহদিগকে সংভাৰ করিবার মানসে ক্রৌধ- 
ধম্পিত কলেবরে তাহাদের প্রতি শরজাল বষণ করিতে লাগিলেন । 
পাঞ্চাল রাজপুত্রগণ আচাধ্যের আকর্ণ পুরিত শরাসন নিশ্মুক্ত শরসমূহে 
সাকিশয় নিপীড়িত হইয়া ইতিকতব্তা বিমুড় হইলেন । মহাযশস্বী 
হ্রাণাচাধ্য ভাহাপিগকে বিমোহিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত ভাহা- 
দিগের অখ, রগ, ও পারথিকে সংহার পুব্বক 'ভল্ল ও নিশিত শরনিকরে 

তাহাদিগেব কুগুলালম্বৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজতনয়গণ 

এইরূপে আচাষ্যের শর নিহত হয়! দেবান্ুর রণস্থলশ্থিত দানবগণের 
নযার রথ হইতে ধবাতলে নিপতিত ইইলেন। হে রাজন্! মহাবল 
পরাক্রান্ত €্রাণাচার্ম্য তাহাদিগকে বিনষ্ট +রিয়। ছুরাসদ সুবর্ণপৃষ্ঠ শরা- 
সন বিদৃর্ণিত করিতে আরম্ত করিলেন। | 

অন্তর মহাবীর ধষ্টছ্যম মহাবীর পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট দেখিয়। অশ্রু 
বিনর্জন পৃর্বক ০ঞ্রাধভরে দ্রোণাচার্যের অভিমুখে উপস্থিত হইয়া তাহার 
প্রতি নিশিত শর সমূহ বষ্ণ কৰিতে লাগিলেনৎ। আচার্দা দ্রোণ ধৃষ্ট- 
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ছায়ের শরে সমাচ্ছাদিত হইলে সমরাঙ্জনে হস। হাহাকার ধ্বনি হইন্ডে 
লাগিল। কিন্তু মহারথ দ্রোণাচার্য্য তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত ন। হইননা 

ঈষৎ হাস্য করত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। এ সময় মহাবীর 

ষ্টহাক্স সাভিশর় রোষপরবশ ভইয়! তাহার বক্ষঃস্থলে নতপর্ধ নবতি 
শর পরিত্যাগ করিলে, মহাযশস্বী ভারদ্বজ সেই শর সমূহে গাঁঢ়তর বিদ্ধ 
হইয়া রখোপরি মুচ্ছিত হইলেন। মহাবল পরাক্রাস্ত মহারথ বৃষ্টছায় 
আচার্ধযকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধারুশলোচনে শরাসন পরিত্যাগ ক রিয়া 

তরবারি ধারণ করত তীহার মস্তক ছেদন করিবার মানসে তৎক্ষণাৎ 

লম্ষ প্রদান পূর্বক হ্বীয় রথ হইতে তাহার রথে আরোহণ করিলেন । 
তৎকাঁলে মহাঁৰীর দ্রোণাচার্ধ্য চেতনা লাভ পূর্বক বধানিলাধী বুষ্টদ্য- 

' মনকে নিকটবর্তী দেখিয়া পুররায় শরামন গ্রহণ করত আগন্ন যুদ্ধোগ: 
যোগী বিতন্তি প্রমাণ শর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । নহাবল 

পরাক্রাস্ত ধষ্টত্যয় তাঁহার শরে বিদ্ধ হইয়া অবিলম্বে লম্ফ প্রদান পূর্বক 

ক্বীয় রথে আরোহণ ও মহা শরাসন গ্রহণ করত আচার্যকে শরবিদ্ধ করিতে 

আরস্ত করিলেন। (্রোণাচার্যও তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। 

এইকরূপে ভ্রৈলোক্যাভিলাষী দেবরাজ ও গুহলাদের ন্যায় এ খারদ্বয়ের 

অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। এ রণবিশারদ মহাবীর বিচিএ. 
মণ্ডল ও যমক প্রভৃতি বহুবিধ গতি প্রদর্শন পুর্ব্বক চ$%িক্ গঘ)উন 
করত শরনালে পরম্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে আবন্ত ধবিলেন। পর্বে 

বীরগণকে বিমোহিত করিয়। প্রাবুটঝ্ণলীন জলদনিষ্মুক্ত বারিধারাৰ 
ন্যায় শর সমুহ বণ করত একবারে ভূমগুল, দিত্বগুল ও গগনমগুল সমা- 

চ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। তত্রভ্য সমস্ত ক্ষত্রিয় ও সৈ“নক বীরপুরুষ- 

গণ এ অদ্ভুত যুদ্ধের ভূযোভীঁয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এ নমব 
পাঞ্চালগণ, যখন আচার্য ধৃষ্টছ্যয়ের সহিত বংগ্রামে প্রবৃক হইয়াছেন, 

তখন উনি নিশ্চয়ই আমাদিগের বশবর্তী হইবেন, এই বশিয় চাৎ্কার 

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনস্তর মহাবাহু ড্রোণাচায্য তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের 

পরিপক্ক ফলের ন্যায় ধুষ্টহ্যয়ের সার'থর মন্তক ছেদন করিয়। ফেলি- 

লেন। ধষ্টছ্যয়ের অশ্থগণ সারথিশূন্য হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইল্। 
তখন মহারথ দ্রোণাচণর্য/ পাঞ্চাল ও ল্যঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগি- 

পেন। প্রবল প্রতাপ শক্রনিস্থদন ভারদ্বাজ এইরূপে পাব ও পাঞ্চাল- 

গণকে পরাভব কিয় পুনরায় স্বীয় বাহ মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগি 

লেন। পাওখগণ কেছুই ভরাহাকে পরাদয় করিতে লমর্থ হইলেন না। ্ঃ 
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ভ্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় । ১২৩। 
হে রাক্ষন। এ দিকে হুঃশাসন ধারাবধর্ জলধরের ন্যায় শর সমু 

ধর্ষন পূর্ধক সৈনেয়ের গতি ধাবমান হইয়! প্রগমতঃ তাহাকে মষ্টি ও 

্ুৎপয়ে ষোড়শ শরে সষাহত করিলেন । মহাবীর সান্যকি তীাঙ্কার 

শরে কিন্ডুমাত্র বাথিত না হইয়। মৈনাক পর্জতের ন্ণায় স্িরভাবে '্সষ- 

স্থান করিতে লাগিলেন । তখন ভরতাগ্রগণা দ্ঃশাসন বহু দেশীয় মঙ্কা- 

ব্বীরগণের সহিত মিপিত হইয়া সায়ক সমূহ বর্ষণ পূর্বক জলদমিঃশ্বন 

গভীরগর্জনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনি করিয়া! সাতাকিকে আক্রমণ করি- 
লেন। মহ্থাবীর সাত্যকি তদর্শনে ক্ুদ্ধচিত্তে ধাবমান হুইয়! শরজাল 
বর্ষণ পূর্বাক তাহাকে সমাচ্ছাঙ্গিত করিলেন । ছুঃশাসনের অগ্রবর্তী 

'্ন্যান্য বীরগণ সাতাকির শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীতচিত্তে আপনার 
পুত্রের সমক্ষে পলায়ন কবিতে লাগিল । প্র সময় একাকী ছুঃশীসন 

নির্ভয়চিত্তে সমরাঙ্গনে অবস্থান পূর্বক সাঁত্যকিকে শরবিদ্ধ করত তাহার 

অশ্বগণের প্রতি শত বাণ পরিত্যাগ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । 

অক্রনিহ্দন সাত্যকি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া শরনিকর পরিত্যাগ পর্ব 
ছুংশাসনের রথ, সারথি ও ধবক্ত অদৃশা করিয়া ফেলিলেন। এবং উপ 

নখত যেরূপ সমাগভ মশককে স্বীয় জালে জড়িত্ত ধরে, তিনিও সেইরূপ 

হঃশাসনাক শরছালে ক্ড়িত করিতে লাশিলেন। 

হে বাজন্। তখন রাজ্জ! ছুর্ধোধন ছুঃশাসলকে শবাচ্ছাদিওড অর- 

লোকন করিয়া যুদ্ধবিশীরদ ভিন সতম্্র জ্ুরকন্মী ভ্রিগর্ভকে সাত্যকিন 

সহিত সংগ্রামার্থ প্রেরণ করিলেন । তাহার! হুর্যোধনের অনুমতিন্রমে 
তথায় গমন পূর্ববক দৃঢ়তর অধাবসায় সহকারে সময়ে পল্াাস্ুখ না হইয়া 
নিশিত শরনিকর স্বারা! সাতাকিরে অবরোধ করিতে লাগিল। ও সমক্ক 

শিনিবশাবতংস সাত্যকি & শরব্ষী ত্রিগর্ভপিগের প্রধানতম পাঁচ শত 

যোদ্ধাকে সংহার করিলেম। তাছাবা বাযুবেগভগ্ন বিপুল বস্পতির 

স্যার ভৃতলে নিপতিন্ড হইতে লাগিল । যুযুধানের শবে নিকৃত্ব, রুধিরাক্ত 
কলেবর অসংখ্য কুগীর, ধ্বজ ও ন্ব্্ণাভরপমণ্ডিত তুরক্রমগণ নিপতিত 

হওয়াতে সমরতৃমি বিক্সিত কিংগুক সমাচ্ছল্পের ন্যায় বোধ হইতে 

লাগিল। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা গকল সাতাকির শরনিকরে বিদ্ধ হয়া 
পক্ষনিষগ্র কুজরের ন্যায় নিঃসহায় হয়! পড়িল। মহোরগগণ যেরূপ 

গরুড়ভদ্বে ভীত ভয়! ধিবর মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ এ কৌরবপক্ষীর 

লেনাগণ শাত্যকিব তয়ে ভীদ ভইয়] ড্রোণাচার্ষের নিকট পঙ্জায়ন করিল। 

৩৬ 
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এইরূপে বুষিবীর সাত)কি আশীবিষ সদৃশ স্থশাণিত শর সমূহ দ্বারা 
পাচশত ফোদ্ধাক্ষে নিপাতিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অঙ্জছুন সমীপে গমন 

করিতে লাগিলেন । এই অবসরে আপনার পুত্র ছুঃশাসন সনভপর্ব নয় 

শরে তাহাকে বিদ্ধ কারলেন। মহাধন্ুদ্ধর সাভ্যকিও রুঝুপুঙ্খ স্থশাশিত 

পাচ শরে তাহাকে আঘাত করিলেন। তখন ছুঃশামন' হাসিতে 

হাসিতে নাক্তযকিকে তিন শবে সমাহত করিয়। পুনরায় পাচ শরে বিদ্ধ 

করিছ্ে লাগিলেন। মহাবলশালী সাত্যকি তদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
তাহার উপব পাঁচ শর পরিত্যাগ ও তাহার কার্শাক ছেদন করত সহাস্য- 
মুখে অর্জ, নের শিকট ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ছুঃশাসন 

নিতাস্ত কুদ্ধ হইয়৷ ্টাহাঁকে সংহাঁর করিবার মানসে লৌহময়ী এক শক্তি 
নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর সাহযকি অবিলম্বে কম্কপত্ত যুক্ত স্থৃতীক্ষ শর 

সমূহ দ্বারা এ ভীষণ শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অমিততেজ] 

ভ্রঃশানন অন্য এক কান্মক ধাবণ পূর্বক শরনিকার সাত্যকিকে বিদ্ধ 
করভ নিংহনাদ করিতে লাগিলেন । মহাঁবল পরাক্রীস্ত সাতাকি কাহার 

এ সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়। তাঁহার বক্ষ2- 

স্লে অনল শিথাকার বছল শর নিক্ষেপ করত পুনরায় আট শরে তাহাকে 

বিদ্ধ করিলেন । মভাঁধীর ছুঃশাসন বিংশতি শর দ্বার সাত্যকিকে বিদ্ধ 

করিয়া সি“হেব ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন । তখন অন্ত্রবিদগ্রগণ্য 

সাত্যকি দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলে সনভপর্ধ তিন শর পরিত্যাগ করিয়। 

ল্তীক্ষ সায়কনিকরে ভাঙার অশ্ব ও সারথিকে নিহত করিলেন। এবং 

এক ভল্লে তাহার শবাশন, পাঁচ ভল্লে শরমুটি, ছুই ভল্লে ধবজ ও রথশক্তি 

ছেদন পূর্বক "অন্যান্য শাণিত শরে তদীয় পৃষ্ঠরক্ষক দ্বয়কে সংহার করি- 

লেন। ত্রিগর্ধ সেনাপন্তি মহাবীর দঃশাঁসনকে ছিপ্ন শরাসন, বিরথ, 
হতাশ্ব ও হতসাধথি অবলোকন করিয়া অবিলম্বে ্বীয় রথে আরোপিত 
করত যুদ্ধঙ্ছল হইতে অপসারিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাতাফি 
হছঃশাসনের নিধন বাঁসনায় ক্ষণকাল তাহার অনুসরণ করিলেন, কিন্ত 
ভীমকর্ম্া ভীমসেন সভামধো সর্ধ সমক্ষে আপনার পুত্রগণকে সংহার 
করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন স্ররণ-.করিয়! আর তাহাকে প্রহার করি- 
লেন নাঁ। হে রাজন! শিনিবংশাবতংস সত্যপরাক্রম সাত্যকি ছুঃশা- 
সনকে পরাজিত করিয়া যে পথ দিয়া মহাঁরথ ধনগ্য় গমন করিয়া 
ছিলেন, সেই পথ দিয়া? গমন করিতে আরম্ত করিলেন। | 



দ্রোঁণ পর্ব । ২৮৩ 

চতুর্ববিংশত্যধিক শততম অধ্যায় । ১২৪ । 
ধৃতরাষ্ট্র কাহিলেন, হে সন্ীয়। আমার নৈন্যমধ্যে কি এমন কোন 

মভারথ ছিল না যে গেই ধনগীয় সন্ীপগামী সাতাকিকে প্রহার বা নিবা" 

রণ করে? ইন্দ্রসমপরাক্রম সত্যবিক্রম সাত্যকি, দানবশিহস্তা দেব- 

বাঙজের ন্যায় কি রূপে একাকী রণস্থলে সেই বুহৎ্ কাধা সম্পাদন রিল ? 

কিম্বা সাত্যকি কৌরবসেনা বিমদ্দিত করত পথ শুন্য করির গমন 
করিয়াছিল? তাহাকে তথায় আক্রমণ করে, এরূপ কেহই ছিল না। 

যাহা হউক, সাভ্যকি একাকী কি ন্বগে সেই সংগ্রানে গবৃন্ত মহাঙ্স 
দিগকে অতিক্রম করিয়! গমন করিল, তাহা বণন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাগ্গন্। আপনার সেনাঘধ্যে বহুসংখ্যক রথ, 

হন্তা, অশ্ব, ও পাতি বিদ্যমান ছিল। তাহঠাদ্রিগের পরাক্রম দশুন ও 

কোলাহল শ্রবণ করিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন যুগান্তকালী উপ- 
স্থিত হইয়াছে। প্রতি দিন আপনার সৈন)গণের যেরূপ ব্যহ হইত, 
বোধ করি পৃথেবীতলে এরূপ বাহ আর কোথাও হয় নাই। সংগ্রাম 

দরশনার্থ সমাগত দেখগণ ও চাঁরণগণ এ সকল ব্যুহ অবলোকন করিয়া! 

কহিয়াছিলেন যে, একরপ বাহ আর কখন হইবে না। বিশেষতঃ জয়দ্রথ 

বধ কালে দ্রোাচাধ্য যেরূপ ব্ুুহ শ্িাণ করিয়া ছলেন, সেকপ বুযুহ 

আর কখনই দৃষ্টপথে নিপতিত হয় নাই । এ প্যুহ্মধ্যে পরস্পৰ ধাব" 

মান সেনাগণের প্রবল বাধুলমাহত সাগর ধ্বনির ম)ান শব্দ উত্থিত 

হইতে লাগিল। হে নররাভ। কোরব ও পাগুধদণের সৈন্যমণ্যে 

অনংখ্য মহীপালগণ ননণবেত হইয়া ক্রোধা(বঞ্ত চিঞ্ডে ভীবণ ধ্বনি করিতে 

'আরম্ত করিলেন। দেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, বৃষ্টছঃয়, নকুল, 

সহদেব ও ধরন্মরাজ যুধিষ্টির ইহারা সকণেই সৈন্যগণকে কহিতে নাগি- 
লেন, হে যোধগণ! তোমরা অবিলম্বে আগমন কর, প্রহার কর, ধাব- 
মান হও। অমিততেজা ধনঞ্জয় ও সাত্যি শক্রকুলে প্রবিষ্ট হইরাছেন 
এক্ষণে ভাহারা যাহাতে 'অচিরাৎ অনারাবে জয়দ্থের প্রত্ত গদন করিতে 

পারেন, তদ্বিষয়ে যত্্ববান্ হও । অদ্য মহাবীর অঙ্ঞুন ও সাত্যকি নিহত 
হইলে, কৌরবগণ কৃতার্থ হইবে এবং আমরাও পরাজিত হইব। অতএব 
তোমরা সকলে সমবেত হইয়া, প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ ঈহাসাগরকে বিক্ষো- 
ভিত করে, তদ্রুপ কৌরব সেনাগণকে বিক্ষোভিত কর। মহাতেজ। 
৷ সৈনাগণ এই রূপ আনদষ্ট হইয়1 জী্বিতাশ। পত্িভ্যাগ্র পূর্বক কৌরবগণকে 
আহার করতে লাগিল। ভাহার হৃহদের হিতসার্ঘন অজান্তে নিহত, 
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হইয়া শ্বর্গগননে কিছুমাত্র শঙ্িত হইল না। কৌরব যোধগণ “ধশা- 
পাতে সমুতস্থুক হইয়। যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন $- 

ছে রাজন! সেই লোমহর্ষণ ঘোরতর সমরে মহাবীর সাত্যক্ষি 

কৌরবসৈনাগণকে পরাজিত করত ধনঞ্জয় সমীপে গমন করিলেন । 

বিচিত্রপ্রভ কবচ সমুহে দ্িনকরকিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে সৈন্যগণের 

ঢৃষ্টি ধোধ হইতে লাগিল। সেই সময় মহাবলশালী ছৃধ্যোধন পাণখ- 
সৈনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন | তথায় তাহাদিগের লতিত তাহার তুস 
যুদ্ধ মারস্ত হইল। 

ধৃতরাষ্র কহিলেন, হে সগ্তুয়। আমার পুত্ত রাজ দুর্য্যোধন সৈনা- 

মধ্যে প্রবিষ্ট ও বিপদ্গ্রস্ত হইয়া] ত সমর পরিত্যাগ করে নাই? একে 

বহু ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম, হাতে আবার রাজা; বিশেষতঃ ইনি 

চিরঞাল পরনস্ুথে পরিবদ্ধিত হইয়াছেন । অতএব জ্ঞান হয়, তাহার 

বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। 

সঞ্জয় কৃহিলেন, হে বাঁজন ! আপনার তনয় একাকী অনেকের 

সহিত মতি অদ্ভূত বুদ্ধ করিয়াছিলেন. শ্রবণ করুন। যেরূপ মন্তমাতঙ্গ 
কমল সমূহকে আলোড়িত করে, সেইদ্জপ মহাবীর হুর্য্যোধন পাগুবসৈন্য- 

গণকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন ।॥ মহাবীর ভীমসেন ও পাঞ্চালগণ 

সৈন্যগণকে বিন তদখিয়। সকলে ই সমরাঙ্গনে ধাবমান হুইলেন। তখন 

মহাবীর ছর্ষ্যোধন ভীনসেনকে দশ, নকুল ও সহদ্দেখকে তিন তিন, 

যুধিঠিরতে সাত, বিরাট ও ক্রপদ্দকে ছয়, শিখণ্ডীরে শত, ধৃষ্টছায়কে 

বিংশত্তি এবং ভ্রপদপুত্র্দগরকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য 

কুপতরারোহী ও রথারোহী ৰীরদিগকে স্বশাণিত শরাঘাতে প্রজান্তকারী 
কৃতান্তের ন্যায় বিনাশ করিলেন। তিনি কোন সময় শর সন্ধান, কখন 

শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহ কিছুই লক্ষিত হুইল না। কেবল 

এইমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল যে, তিনি শিক্ষানৈপুণ্যে ও অস্ত্রবলে শত্রগ্ণকে 

সংার ও শরাপসন মগুলীক্ৃত করত অবস্থিতি করিতেছেন। অনস্তর 

রা্। খুধষ্ঠির ছুই ভল্লান্ত্রে দুধ্যোধনের ত্র বৃহৎ শরাদন ছেদন পূর্বক 
তাহার প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন । শর সকল হর্যোধনের 

বন্ধ স্পর্শমাত্র ভগ্ন ও ভূতলে নিপতিত হইল! তৎকালে দেৰগখ যেয়প 
বুত্রান্থর বধ ধময়ে দেবরাজকে বেষইটন করিয়াছিলেন; পাঁওবগণ ধুঁধি- 

স্টিরকে সেইরূপ বেষ্টন করিলেন। অনস্তর মহাবল পরাক্রান্ত ছুর্য্যোধন 

অন্য শরাসণ ঠহুগ করত ন্ভষ্ভ তিষ্ঠ বর্লয়া ধর্্রাজের প্রতি 'হবারণন 
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হ্গেনল। বিজ্য়াভিলাষী পাওবগণু হূর্য্যোধনকে আগমন করিতে 

দেখিয়া হষ্টচিন্তে তীহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তখন ফ্রোপাচার্যয 
কূর্য্োধনকে রক্ষা! করিবার নিমিত্ত যেরূপ পর্বত প্রচ মারুতবেগ 

সঞ্চালিত মেঘাবলিরে নিবারণ করে, সেইক্গপ পাঞ্চালগণকে নিবারণ 
ক্করির্তে লাগিলেন । হেরাক্গন! গৎকালে কৌরবগণ ও পাওবগণের 

গতি ভয়াবহ লোমহ্র্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল । সমরাঙ্গন মুতদেছে 

স্থশানতূল্য হইয়া উঠিল। সেই সময় মহাবাহ ধনঞ্জয় যেদিকে অবস্থান 
করিতেছিলেন, দেই দিকে লোমহ্র্ষকর মহান কোলাহল ধ্বনি সমুখিত 
হইতে লাগিল। হে রাজন! মহাবীর ধনঞ্জয় ও সাত্যকি এইরূপে 
কৌরবপক্সীয় সৈন্যগণের সহিত এবং ব্যহস্বারাৰস্থিত আচার্য্য ফ্রোণ 
পাওবসৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগের ক্রোধ নিবন্ধন 
ভয়ঙ্কর জনক্ষয় সমুপস্থিত হইল। 

পঞ্চবিংশত্যবিক শততম অধ্যায় । ১২৫। 

হে রাজন, অনস্তর অপরাহুকালে পুনর্বার সোমকদিগের সহিত 
আচার্ধোর ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল । আপ্নার হিতাভিলাধী 

মহাধনুত্ধর বীরবরাগ্রগণা ভড্রোণাচার্য্য শোণাশ্বযোজিত রথে আরোহণ 

পূর্বক মন্দবেগে পাগুবগণের অভিমুখে ধাবমান হয়) বিচিত্রপুঙ্ঘ নিশিত 

শরনিকরে প্রধান প্রধান যোধগণকে বিদ্ধ করত সমরাঙ্গনে নির্ভয়চিত্তে 

বিচরণ করিতে লাগিলেন । তখন কেকয়দেশীয় পঞ্চ ত্রাতার সর্ব শ্রেষ্ঠ 

রপগবিশারদ মহাবীর বৃহতক্ষত্র যেরূপ মহামেঘ গন্ধমাদনে সলিল বর্ষণ 

করে, সেইরূপ আচার্যের প্রতি স্ততীক্ষ সায়ক সমূহ বর্ষণ করত তীাহাগে 
নিপীড়িত করিলেন । আচার্ষ্য তাহার শরাঘাতে ক্ুদ্ধ হইয়া! তাহার 
প্রতি ক্রোধযুক্ত আাশীবিষ সদৃশ স্থশাণিত হেমপ্ূুজ্খ পঞ্চদশ শপ নিক্ষেপ 
করিলে, মহ্থাবাহু বৃহতক্ষত্র আচার্ধ্য নিক্ষিপ্ত সেই শর সমুদায়ের প্রভো' 

ককে পাচ পাচ শরে ছেদন করিলেন । স্থিজাগ্রগণ্য ভ্রোপাচার্ায তাহার, 

জভলাঘব দর্শন করিয়! হাস্যমুখে পুনরায় সগতপর্ধ আট বাণ পরিত্যাগ 

'ক্বিলে, বৃহ্ৎক্ষ আঁচার্ধ্যনির্শক্ত শর সকল সমাগত দেখিয়া! নিশিত শব, 
নিক্ষেপ পূর্বক উহ? বিনষ্ট করিয়া! ফেলিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈনাগণ 

-স্হুৎক্ষত্তের এ হচ্ছর কার্ধা, লিরীপ্ষণ করের বিশ্য় পর শহিটিল। তখন. 
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দ্রোণাঢার্ষ) বৃততক্ষ্রকে প্রশংসা করিয়া ভাঙার প্রর্ত অতি দুদর্য দিব্য 

ব্রঙ্গান্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মহাবাহু বৃহত্ক্ষত্র সত্বরে স্বীয় ব্রন্ধান্ত্র দ্বার! 

আচার্যের ব্রন্গান্্ ছেদন করিয়। বষ্িনংখ্যক হেমপুঙ্থ নিশিত শরে 

তাহাকে বিদ্ধ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । এ সময় বীরবরাগ্র- 

গণ্য দ্রোণ বৃহত্ক্ষত্রের শান্তি শাণিত নারাচ পরিতাগ করিলেন । নারাচ 

বুহুতৎক্ষত্রের গাত্রাবরণ ও কলেবর ভেদ করন কাঁলভূজঙ্গ নেরূপ বিলমধো 

প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ধরাহলে প্রবেশ করিল। মভাবীর বৃহত্ক্গত্র আচার্য্য 

সায়কে দৃঢ়তর বিদ্ধ হইয়ী ক্রোধভরে লোচন ঘুর্ণিত করত নিশিত সপ্ততি 

শরে ভ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাহার সারগিকে সাতিশয় নিপীড়িত 

করিলেন । মহাবীর দ্রোণাচার্য বুহত্ক্ত্রের শরে সান্তিশয় নিপীড়িত 

হইয়া শাণিত বিশিখ প্রয়োগ পুর্ধক তাহারে ব্যাকুলিত করিয়। চারি 
শরেত্বাহার চারি অশ্বকে স্হার করিলেন এবং এক বাণে সারথিকে 

বিনষ্ট, অন্য দুই শরে ছত্র ও ধবজ নছদন, শব স্প্রহিহ শারাচাপাত্তে 

বৃহত্ক্ষত্রের হৃদয় ধিদীর্ণ করত স্টাহাবে ভভলে নিপাতিত করিয়! 

ফেলিলেন। 

এই প্রকারে কেকয় বংশোভ্ভব মহারথ বৃহত্তর নিহত হইলে, শিশু- 

পালতনয় ধু্টকেতু রোযপরবশ হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে সারথে। 

বন্খুধারী দ্রোণ সমস্ত কৈকেরগণ ও পাঞ্চালসৈন্যগণকে নিপাতিত করত 

যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় রথ সঞ্চালন কর। সারথি ধৃষ্ট- 

কেতুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কান্োজদেশীর বেগগাশী আশ্থগণকে সঞ্চা- 

লন পূর্বক তাহারে দ্রোণাচাধ্যের সমীপে আনীত করিল। বলোনুত্ত 

চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অনল পতনোম্নখ পতঙ্গের ন্যায় জীবন পরিত্যাগের 

নিমিত্ত আচার্ধযাভিমুখে গমন করিয়া যষ্টি শরনিক্ষেপ পূর্বক তাহারে 

এবং তাহার রথ, ধবজ ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করত পুনরায় তাহার প্রতি 

অসংখ্য তীক্ষ সায়ক নিক্ষেপ কারতে লাগিলেন । স্প্তব্যাপ্র প্রবোধিত 

হইলে যেরূপ কুদ্ধ হয়, মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টকেতুর শরাঘাচে সেইরূপ 
ক্রোধাশক্ত হইয়া ক্ষুপ্রান্ত্র দ্বার তাহার কোদও দ্বিখণ করিয়া ফেলি" 

লেন। তগন শিশুপালতনয় সত্বরে অন্য শরাসন প্রহণ পূর্বক কন্বপত্র 

শোভিভ সায়ক দ্বারা ফ্রোণাচার্যাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহাবীর 

দ্রেশণ চশরি শরে ধৃষ্টকেতুর অশ্ব চতুষ্টয় বিনাশ করিয়! হাস্যমুখে সার- 

খিল্ন সম্ভক ছেদন পূর্বক তাহার প্রতি পঞ্চবিংশতি সায়ক নিক্ষেপ করি- 

লেন” ' তখন" মহাবীর এুষ্টকেতু শীত্ব প্রস্তরের ন্যায় সুবর্ণ বিভৃষিত 
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ভীষণ গদাঁ গ্রহণ করত লন্ষ প্রদান করিয়! রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ 
হইলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের প্রতি সেই গদা নিক্ষেপ করত সিংহলাদ 

করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ড্রোণাচার্ষয ক্ুদ্ধ ভুজজীর ন্যাম্ম ও 

কালরাত্রির ন্যায় সেই গদ1 সমাগত দেখিয়া] বহুসংখ্যক শর দ্বার উহ] 

ছেদন* করিয়া ফেপিলেন। সই গদ1 দ্রোণশরাঘাতে ছিন্ন ও নিপতিত 

হওয়াতে ধরাহলে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন ক্রোধপরায়ণ মহাবীর 

ধষ্টকেতু গদ্দা নিহত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি তোমর ও কনকভূষিত 
শক্তি নিক্ষেপ করিলেন | সেই শক্তি ও তোমর তাক্ষ্য নিক্কত্ত ভুজগ- 
দ্বয়ের ন্যায় ড্রোণাচার্যের পাঁচ পাচ বাণে ছিন্ন ও ভুতলে নিপন্তিত 

হইল। অনন্তর 'প্রৰল প্রতাপ মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টকেতুর বিনাশ জন্য 
এক স্ুতীক্ষ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। ৯দ্রোণনিক্ষিপ্ত সেই শর অমিত 
পরাক্রম শিশুপালপুজের বন্মাচ্ছাদিত দেহ বিদীর্ণ করিয়া! কমলবনগাঙ্ী 

হংসের ন্যায় ধরাতলে গভিত ভইল ॥ এই প্রকারে মহাবীর ভ্রোণ ক্ষুধার্ত 

চাতক্ের পতঙ্গ বিনাশের ন্যায় ঘৃষ্টকেভুকে বিনষ্ট করিলেন। 
হে রাজেন্দ্র! চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু বিনষ্ট হইলে তাভাঁর ভার বহনে 

প্রবৃত্ত হইলেন । তখন্ মহাবীর প্রোণ মৃণশশাবক বিঘাতী মহাবল শার্দলের 

ন্যার তাহারেও হান্য করিতে করিতে কৃতাত্ত ভবনে প্রেরণ করিলেন । 
হে কুররাছ্দ! এই প্রকারে পাও্বসৈনাগণ বিনষ্ট হইতে আর্ত 

হইলে, মহাবীর জরাসন্ধতনয় স্বয়ং দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন) 

এবং জলদজাঁল যেরূপ দ্িবাকরকে আচ্ছন্ন করে, সেই রূপ ভাভাকে 

শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয় মর্দনকারী মহাবীর দ্রোণ 
রথস্থ মহারথ জরামনন্ধভনয়ের হস্তলাঘৰ সন্দর্শন করিয়া তত্ক্ষণাৎ শর 
বর্ষণ পূর্বক তাহারে সনাচ্ছন্ন করত সধুদর ধন্ুদ্ধর সুমক্ষে তাহার জীবন 
সংহার করিলেন। হে নরনাথ! সেই নময় রণস্তলে যে সমুদয় বীর 
সেই কালাস্তক কৃতাত্তেব ন্যায় দ্রোণের সহিত বুদ্ধ করিতে প্রবৃদ্ত 
হইলেন, মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য ভ/ভাদিগের সকলকেই বিনাশ করিতে 
লাগিলেন। তত্পরে তিনি স্বীয় নাযোল্লেখ করত অসংখ্য শরে পাওুষ- 
পক্ষণীয় যৌধগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিনেন। এ নামাস্কিত আচার্য 
নিশ্মুক্ত নিশিত শর সমূহ অসংখ্য হ্তী, অশ্ব ও মানুবগণকে আহত করিল? 

দ্রোণ শর নিপীড়িত পাঞ্চালগণ শক্র বিমদ্দিত অস্থরগণের ন্যায় শীতার্ভ- 
গোগণের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিল। . 

হে ভরতবংশাবতংস! পৈন্যগণ এইক্পে আচার্য্ের রে বিমর্দিতত 
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হইলে, পাঁডবদিগের যাধ্য ঘোরতর আর্তনাদ সমুদ্খিত $ইতে লাগিল। 
ততকালে পাঞ্চাল বশংসম্ভৃত মহারথগণ মার্ভগুতাপে উত্থাপিত ও দ্রোপের 

শরনিকরে নিপীড়িত হুইয়! একান্ত ভীতচিত্তে অবস্থান করিতে লাশি- 

লেন। এবং অমেকে বিমোহিত হইলেন। সেই সময় চেদি, শ্যঙয়, 

কাশি ও কোশল দেশীয় বীরগণ শক্তি দ্বার মহাছ্যতি আচাধ্য ত্রোণকে 

সংহার করিবার মানসে পুলকিতচিত্তে আক্ত. আচার্ধা নিহত হইয়াছেন, 
এই বাক্য কহিতে কহিতে সংগ্রামার্থ তাহার অভিমুখে আগমন করি- 

লেন। মহাবাহু দ্রে।পাচার্ধ্য এ যদ্বশীল ৰীরদিগকে বিশেষতঃ চেদ্দি- 

প্রধানগণকে কৃতাস্ত ভবনে প্রেরণ করিলেন। চেদ্দি দেশীয় বীরগণ 

এইরূপে নিহত্ত হইলে পাঞ্চালগণ হীনবল ও আচাধ্য শরে নিপীড়ত 

হইয়! ৰিকম্পিত হুইর্ভেলাস্মিল, এবং তাহার অন্ভুত কর্ম ও অবয়ব 
নিরীক্ষণ পূর্বক মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টছ্যয়কে আহ্বান করত চীৎকার 

করিয়া কহিতে লাগিলেন। এই ব্রাঙ্গণ ড্রোণাচাধ্য নিশ্চয়ই কঠোর 
তপশ্চরণ করিয়াছিলেন । সেই প্রভাবেই যুদ্ধে ক্ষত্রেয়শ্রেষ্ঠ বীরগণকে 

দগ্ধ করিতেছেন। ক্ষব্রিয়দিগের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্ণগণের তপশ্চরণই সনা- 
তন ধর্শ। কৃতবিদ্য ও তপস্বী দর্শন মাত্রেই লোকদিগকে দগ্ধ করিতে 

পারেনল। বহুনংখ্যক প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ ফ্রোণাচাধ্যের ভয়াবহ 

অক্ত্ানলে দগ্ধ হউছেছে। মহাহ্যতি ড্রোণজ্ীয় বল ও উৎসাহের অন্ু- 

রূপ কর্ম করত সকল প্রাণিগণকে মুগ্ধ করিয়! আমাদিগের সৈন্য বিনষ্ট 

কারতে প্রবুত্ধ হইয়াছেন। 

হে রাজন! তথন ধৃষ্টহ্যায়ের পুত্র মহাবল পরাক্রাস্ত মহাবীর ক্ষত্র- 

ধর্মী তাহাদিগের এই বাক্য শ্রৰণ পূর্বক ক্রোধান্ধ আচার্ষ্ের অভিমুখে 

গমন করিয়। অর্ধচন্ত্র বাণে তাহার সশর শরাসন ছেদন কারলেন। 

তদ্দর্শনে ক্ষত্রিয়মদ্দনকারী ফ্রোপাচার্ধয ক্রোধতরে অন্য শরাসন গ্রহণ ও 

তাহাতে শক্র সৈন্যক্ষয়কর ভাস্বর বেগবান্ সায়ক সন্ধান করত শরালন 

আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক উহা নিক্ষেপ করিলেন । আচার্য্য নিক্ষিপ্ত শর 

ক্ষত্রধন্মীর হদর বিদীর্ণ করত তাহারে নিপীড়িত করিয়া! ভূতলশায়ী 

করিল। ধষ্টহ্যন্তনয় এইরূপে বিনই হইলে সৈনা সকল বিকম্পিত 
হইতে লাগিল। 

অনস্তন মহাবীয় চেকিতান আচার্যকে আক্রমণ করত প্রথমতঃ 

হশ শরে বিদ্ধ করিসা পুনরার তাহার বক্ষ-স্থজে শরজাল বর্ষণ করিতে 

লাগিলেন, ঠধবং ভত্পতের চারি শরে সাহার চারি অশ্ব ওখন্য চারি 
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শতর্ব সাবগিকে বিদ্ধ কবিলেন। এ সম্য মঙ্গাবল গ্বাক্তান্ক দ্রোণা- 

চাধ্য যে'ডখ ৰাণে চেকিতানেব দঙ্সিণ বাহু বিদ্ধ ববিয়া যোডশ শষে 

তাহার ধবঙ্গ ও সাত শব সাবথিকে সভার কবিধা ফেলিলেন। সাবি 

বিনষ্ট হইলে অশ্বগণ তাহাব বথ লইয! পলাবন ববিনে লাগেল। পাঞ্চাল 

ও পাগুবগণ চেকিতাঁনেব বথ সাবধিশুন্য অবলে:কন কবিষা সািশয় 
তীত হইলেন। ততকালে পঞ্চাশীতিবর্ষ বধস্ক আকর্ণপলিত বৃদ্ধ আচার্ধ্য 

দ্রেণ চহুর্দিকে সমবেত চেপি, পাঞ্চাল ও ক্ঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত কব 

যোভশ বর্ষীয খুবাব ণ্যায় সমরাঙ্গনে পরিভ্রমণ কবিতে আবন্ত কবিলেন। 
শরক্তগণ তাহাকে কুলিখশাণি দেববাজেব ন্যা বোধ কবিতে লাগিল। 
অঁনস্তব মহামতি দ্রপদবাঁজ কহিতে লাগিলেন, ব্যাত্র যেক্ধূপ লোভাভি- 

ভূত ভঈযা ক্ষুদ মৃগগণকে সপ্হাব কবে, এই৯লুন্ধ প্রকণ ছন্মতি ছুধ্যোধন 
সেইনপ ক্ত্রিষগণকে নিহত কবিভেছেন। পবরালে নিশ্মই উইাবে 

নিবয়গামী হইতে তইবে। এই ছুরাম্মাব লোৌভবশনই শত শহ প্রধান- 
তম ক্ষত্রিষণণ [বণষ্ট ও শোরিতাক্ত কলেববে নিক্ুত্ত বৃষভেব ন্যাধ 

এগাল ও কুক্কুৰগণেব ভক্ষ্য হইযা সমবাঙ্গনে শ্যাঁন বহিঘাছেন। হে 
রাভন.। অঙ্গৌহি শপতি ভ্রপদবাড এই কথা বল্য। পাগুবগন্বে অগ্গ 
ৰগডা কব সঙণে দ্রোণ[চাত্ন্যব গভিম্ুগ ধাবমান হইতগপ | 
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ঘড়বি-শভ)ধিক শততম অধ্যার । ১২৬। 

ভে বান, পাগুবগণেব ব্য এইকপে আলোডিত হইলে, হাচাবা 
পাঞ্চাল ও সোমকদিগেব সহিত অত্িদুরে গমন কবিলেন। সেই যুগান্ত- 
কাল সদৃশ ভবাবহু লোক্বিনাশন লোমহষণ সমবে মভাবল পবাত্রাস্ত 
প্রোণাচার্ধয বাবংবার সিংহনাদ কবিতে আবন্ত কৰিলে এবং পাঞ্চালগণ 
হীনবার্ধ্য ও পাগুবগণ সাতিশষ নিপাডিত হইলে, ধন্মবাল্স বুপিহ্ঠিব 
কাহাবও আশ্রষ লাভে করুতকার্ধয হইতে পাবিলেন না। তিনি কি 
গরকারে সমুপষ বক্ষা হইবে, সর্বদাই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
অনস্তর তিনি মচ্তাবাহ ধনঞ্জয়কে দশন কবিবাব স্মানসে ব্যাকুলিত চিন্তে 
উভু্িকে দৃষ্টিপাত কধিলেন ১ খিস্ত কোনক্রমেই 'ভ্্বন বা বানদেব্ 
দেখিতে পাইলেন না, কেবল অজ্জুনে৭ বাণ্বচিন্জিছ ধ্বভদণ্ড দশন ও 

গাঞ্ীবনিস্বন শ্রবণ কবিতে লাগিলেন । ন্ত্ন্তি বিয্ৎক্ষরণণ পবে বুঞ্ি' 
বি) 
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গ্রবীর মহাঁবল পরাক্রাস্ত সান্যকিরে নিরীক্ষণ করিলেন ; কিন্ত তৎকা্ে 

পুরুষোভম কৃষ্ণ ও ধনগ্জুয়কে অবলোকন না করিয়া! কোন ক্রমেই শাস্তি- 
লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি লোকনিন্দাভয়ে সাতিশক় 

ভীত হইয়া সাত্াযকির রথের প্রতি দৃষ্টি মিক্ষেপ করিয়া চিন্তা করিতে 

লাগিলেন, আমি মিত্রগণের অভয়দাত। মহাবীর সাত্যকিরে অজ্জুনসমীপে 
প্রেরণ করিয়াছি; পুর্বে আমার মন কেবল অজ্ঞুনের নিমিত্তই ব্যাকুল 
ছিল; কিন্তু এক্ষণে অন্ুন ও সাত্যকির নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইতেছে। 
আমি পাত্যকিকে অজ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়া] এক্ষণে তাহার পানু" 

সরণে কাহাকে প্রেরণ করিব? যদি 'আমি সাত্যকির অনুসন্ধান না 
করিয়! বত্ব পুর্ব্বক ধনঞ্জয়ের অন্বেষণ করি, ভাহ1 হইলে লোকে আমাকে 

এই বলিষ। নিন্দা করিবে "ঘ, ধর্দ্রাঁজ যুধিষ্ঠির সাত্যকিরে পরিত্যাগ 

করিয়! ভ্রাভার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন; অতএৰ আমি এক্ষণে এই 
লোকাপবাদ নিরাকরণার্থ মহাবীর ভীমসেনকে সাভ্যকিরতসমীপে প্রেরণ 

করি । অন্রাভিনিপাতন ধনঞ্জরের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, 

বৃষ্গ্রবীর সাত্যকির প্রতিও সেইরূপ । ভামি তাহাকে অভি গুরুতর 
ভারবহনে নিযুক্ত করিয়াছি । ভিনিও চিত্রের উপরোধেই হউক, বা 

গৌরব লাভের জন্যই রা সমুদ্রমপ্যগাশী মকরের ন্যায় কৌরবসৈন্য- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন । এ সাত্যখির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত অপরাজ্জুখ 
যোধগণের ঘোরতর কোলাহল শরবণগে'চির হইতেছে; অতএব এক্ষণে 

অবদরোচিত কাধ্য অবধারণ পূর্ধক ধনঞ্জয় ও সাত্যকির নিকট বুকো* 

দ্রকে প্রেরণ করাই আমার অবশ্য কর্তব্য । এই ভূমণ্ডলে বৃকোদরের 
অসাধ্য কার্ধ্য কিছুই নাই। ভীম একাকী স্বীয় ভুজবলে পৃথিবীস্থ সমস্ত 

ববীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে । আমরা তাহার তুজবলে বনবাস 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও সংগ্রামে অপরাজি* হইয়াছি। অতএব সেই 

মহাবীর, সাভাকি ও ধনগুয়ের নিকট গমন করিলে, অবশ্যই তাহারা 

সহায়সম্পন্ন হইবে। সাত্যকি ও ধনপ্রয় উভয়েই সর্ধান্ত্রবিশারদ ; বিশে- 
বতঃ কেশব স্বয়ং তাহাদিগকে রক্ষা) করিতেছেন । ভাহাদের নিমিত্ত 

চিন্তা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে; কিন্ত আমার চিত্ত সাতিশয় উৎ- 

কষ্টিত হুইয়াছে। এক্ষণে স্বীয় উৎকঠা নিরাকরণ করাও আমার কর্তব্য; 
অতএব আমি সাতাকির পদ'সুসরণে ভীমসেনকে প্রেরণ করি; তাঙা 

হইলেই সাত্যকির প্রতিকার বিধান কর! হইৰে। 
ধর্মপুত্র যুধিষির মনে মনে এইরূপ 'অধধারণ পূর্বক সাঁরখিকে কহি- 
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লেন, হে সারথে ! ভুমি আমাকে লইয়া বুকোঁদরের রখাভিমুখে গমন 

কর। অশ্ববিদ্যাবিশারদ সারথি ধর্মরীদের এই বাক্য শ্রৰণ পূর্বক 

বুকোদরের নিকট তাহার স্থবর্ণমপ্তিত রথ সমানীত করিল। রাকা 

যুধেষ্টির ভীমদেনের সমীপবন্তী হইব! প্ররুত্ত অবসর বিবেচন পুর্ব্বক 

তাহাকেন্মাহ্বান করত কহিলেন, হে বৃকোদর ! যে মহাবীর একমাত্র 

রথে আরোহণ করিয়। দেব, গন্ধব্ব ও দৈত্যগণকে পরাভৰ করিয়াছিল, 

আমি তোমব সেই অনুজ ধনঞ্রর়ের ধবজদও অবলোকন করিতেছি না। 

যুধেষ্টির বুকোদরকে এই কথা বলিয়া শোকে সাতিশয় ব্যাকুল হ্ইয়। 

বিমোহিত হইলে মহ্থাবীর বুকোদর বুধিষঠিরকে নিতাস্ত বিমোহিত 
অবলোকন পূর্বক কহিলেন, হে ধন্মরাজ! আমি আপনার এন্প 

মোহ আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি ন্মই। পুর্বে আমর! ছুঃখে 
নিতাস্ত কাতর হইলে, আপনি আমাদিগকে পান্না করিতেন। অতএব 

হে রাজেন্দ্র! আপনি এক্ষণে শোক গপরিভ্যাগ পূর্বক উত্থিত হুইয় 

আমারে আপনার কি কার্যর অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অন্থমতি করুন| 

এই অবনীমগুলে আমার অসাধ্য কিছুই নাই। অনস্তর বুধিষ্টির বৃকো- 

দরের বাক্য শ্রবণ পৃব্বক কালভূজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত 

অশ্রুপূর্ণলোচপে শ্নানবদনে কথিতে লাগিলেন, হে ভীম! বখন ক্রোধা- 

বিষ্ট বানুদেবের মুখমারুতপূর্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্ঘের নিস্বন শ্রবণগ্জোচর হই- 

তেছে, তখন নিশ্চয়ই তোমার অনুজ ধনগ্রুর বিনষ্ট হইয়া ধরাশায়ী 

হইয়াছেন । এবং বাসুদেৰ ধনঞ্তরকে নিহত দেখিয়া স্বয়ং সণগ্রাম 

করিতে আপন্ত করিয়াছেন। হে ভীমপেন! পাঙুবগণ যাহার বলবীর্ষ্য 

অবলম্বন করিয়। জীবন ধারণ করিতেছে, বিপ্দ সময়ে যে মহাবীর আমা, 

নিগের প্রধান আশ্রয়, সেই মহাবল পরাক্রান্ত, মত্তমাতঙ্গ সদৃশ বলসম্পন্ন, 

প্রিয়দর্শন ধনগ্রয় জয়দ্রথ সংহারার্থ বহুক্ষণ কৌরব সৈন্যযধ্যে প্রবিষ্ট 

হইয়াছে, এখনও প্রভ্যাগমন করিতেছে না) ইহাই আমার শোকের 

প্রধান কারণ। মহাবাহু অজ্ভুন ও সাত্যকির নিমিত্ত আমার শোক 

দ্বত্পরিবর্ধিত অনলের ন্যায় বারশ্বার প্রজ্বলিত্ত হইতেছে । আমি ধন- 

জয়ের বানরল।ঞ্িত ধ্বজ নিরীক্ষণ করিতেছি না। এই নিমিত্তই শোকে 

নিতান্ত অভিভৃত হইতেছি। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রণবিশারদ 
বান্গদেৰ ধনঞ্য়কে নিহত দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন । মহারথ 
সাত্যকি তোমার অজ্জুনের অনুগামী হইয়াছেন। আমি গাহার অন 

শলেও একান্ত: বিমোহিত হইতেছি। হে কৌস্তেয। "আমি ভোদার 
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জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; আমার বাক্য প্রতিপালনে বদি তোমার আস্থা থাকে, 

তবে যেখানে অজ্ঞুন ও সাত্যকি অবস্থান করিতেছে, তুমি তথায় গমন 

কর। তুমি সাত্যকিকে ধনঞ্জয় অপেক্ষাও স্বেহাম্পদ বিবেচনা করিবে। 

সেই মহাবীর আমার হিতানুষ্ঠানার্থ সাতিশয় দুর্গম, সামান্য লোকের 

অগম্য, অতিভীষণ স্তানে ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করিয়াছে । হে খীর! 

ভুমি প্রক্ষণে সত্ববে গমন কর; বাশ্ুদেব, ধনঞ্জয় ও সাত্যকিকে নিরাপদ 

দশ করিলে, সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্ধক আগাকে সঙ্কেত করিবে। 

সপ্তবিংশত্যবিক শততম অধ্যায় । ১২৭। 
রর 

বুকোদর কহিলেন, হে রাজন্। পুর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও 

মভাদ্বেব যে রথে সারোহণ করিতেন, মহাবীর ধনপ্তয় ও বাস্বদেৰ সেই 

রথে আরোহণ প্রর্বক গমন করিয়াছেন; অতএব তাহাদের নিমিত্ত 

আর ক্ুমাত্র শঙ্কা নাই। যাহা হউক, আমি আপনার আজ্ঞ। শিরে+- 

ধাধা কিয় গমন করিতেছি, আপনি আর শোক করিবেন না। আমি 

তাহাদিগের নিকট গমন করিয়া আপনাকে সন্বাদ প্রদান করিব। 

. হেঝুকরাজ । মহাবীর বুকৌদর এই কগা বলিয়া ৃষ্টদ্যয়্ ও অন্যান্য 

স্তুহদ্গণের হস্তে ধন্মর[ঞ বুধিচিরকে বারম্বার সমর্পন পুববক গমনোদ্যত 

হইলেন। পরে তিনি মহাবীর পৃষ্টগ্যয়কে সম্বোধন পুর্ধক কহিলেন, 

হে মহাবীর! মহার দ্রোণাচাধা ধন্মরাজের গ্রহণার্থ যেরূপ উপায় 

করিতেছেন, তুমি তাহা সমস্তই বিদ্রিত আছ। এক্ষণে ধন্মরাজকে রক্ষা 

করা আমার বেবূপ আবশ্যক, ধনঞ্জয়ের নিকটে গমন করা তন্রপ নহে । 

কিন্ত ধম্মরাজ যেসকল কথা কহিলেন, আমি তাহার প্রত্যন্ত দ্রানে 

সমর্থ নহি। নিঃশঙ্কচিত্তে তাভ]র বাকা প্রতিপালন করাই আমার অবশ্য 

কণ্তব্য। এক্ষণে যে স্থানে মুমূর্ জয়দ্রথ অবস্থান করিতেছে, আমি 

মহাবীর ধনঞ্জয় ও সাত্যকির পদানুসরণক্রমে সেই স্থানেও গমন করিব । 

তুমি সাবধানে ধন্মরাজকে রক্ষা করিবে । তাহাকে রক্ষা করাই সর্কা- 
৫পক্ষা প্রধান কাধ্য | "মহাবীর ধৃষ্টছ্যক্ন বৃকফোদরের বাক্য শ্রবণ পুর্ব 

কহিলেন, হে বীর ! আশি তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব ।তুমি ভদ্বিষয়ে 
কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া? গমন কর। দ্রোণাচায্য দৃষ্টহ্যয়কে নিহত না 

খলিয়া ধর্শরঁজ বুধিষ্টিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন.ন!। 
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কুগুলযুগলহ্থশোভিত অঙ্গদ পরিমগ্ডিত তরবারিধারী মহাবীর বৃকো- 

দর এই রূপে ধৃষ্টছ্যয়ের হস্তে যুধিষ্টিরকে সমর্পণ করত যুধিষ্ঠিরের চরণ 
বন্দন পূর্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তখন ধর্মরাজ তাহারে 

আলিঙ্গন ও তাহার মস্তক আত্রাণ পূর্বক শুভাশীর্বাদ করিতে লাগি- 

লেন ।* বুকোদর অর্চিত হ্ৃষ্টচিন্ত ব্রাহ্ণগণকে প্রদক্ষিণ পূর্বক অগ্ুবিধ 
মাঙগল্য দ্রব্যস্পর্শ করত কৈরাতক মদা পান করিলেন। তখন তাহার 

নয়নধুগল রক্তবর্ণ ও তেজো রাখি দ্বিগুণ পরিবদ্ধিত হইয়] উঠিল। সমী- 
রণ তাহার অনুকুল হইয়া বিজয়, লাভ সুচন1 করিতে লাগিল। ব্রাক্মণ- 
গণ তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন । তিনি মনে মনে বিজয় লাভজনিত 

আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তীহার হ্বর্ণথচিত মহামূল্য লৌহ- 

বিনিম্মিত বন্ম বিছ্যদ্বামমণ্ডিত জলদজালেরন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 

তিনি শুক্র, কৃষ, পীত ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান পুর্বীক কঞ্ঠত্রাণ ধারণ 

করত শক্রাধুধ স্থরশোভিত জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । 

এই অবসরে পুনরার পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদিত হইল। ধর্দরাজ 
যুধিষ্টির সেই ভ্রিলোকসন্ত্রাসন শঙ্খধবনি শ্রবণ করিয়1 পুনরায় ভীমসেনকে 

কহিলেন, হে ভীম! এ দেখ, শঙ্খশ্রেষ্ঠ পাঞ্চজজন্য বুষ্প্রিবীর কৃষ্ণের 

বদনদমীরণে পরিপুরিত হইয়। পৃথিবী ও অস্তরীক্ষ নিনাদিত করিতেছে। 
নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, অজ্জঞুন মহাবিপদে পতিত হওরাতে চক্রগদাধর 

বাসুদেব কৌরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । আজি নিশ্চয়ই 

আর্শ্যা কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভড্রা বন্ধু বান্ধবগণের সহিত অশুভ নিমিত্ত 

দর্শন করিতেছেন । অতএব হে ভীম তুমি নত্বর ধনঞ্জয়ের নিকট 

গমন কর $ আমি মহাবীপ অজ্ঞুন ও সাতাকিকে দেখিতে না পাইয়। 

দশ দ্বিক্ শূন্যময় অবলোকন করিতেছি। ৃ্ 
হে রাজন্্! ভ্রাভৃহিতপরায়ণ মহাপ্রতাপশালী মহাবীর ভীম এই 

প্রকারে জোনষ্ঠ ভ্রাতা কর্তক পুনঃ পুনঃ অনুজ্ঞাত হইয়া! গোধাঙ্ত্বলিত্রাণ 

বন্ধন ও শরানন গ্রহণ পুর্বক বারম্বার ছুন্দুভি ধ্বনি, শঙ্খ নিনাদ ও 

সিংহনাদ করত শক্রগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়। শরাসন আম্ষালন করিতে 

লাগিলেন । এ শব্দে বীরগণের হৃদয় সাতিশর বিচলিত হইয়া! উঠিল। 
তখন তিনি জোস্ঠ ভ্রাতার অন্ুমতিক্রমে যুদ্ধার্থ নির্ত হইলেশ। ৰিশোক 
সারথি কর্তৃক সংযোজিত মনোবেগগামী অশ্বগণ তাহাকে বহন করিতে 

লাগিল। মহাবীর ভীমসেন শরাসনজ্যা আকর্ষণ পূর্বক বিপক্ষ পঙ্ষীয় 

দৈন্যগণকে অনুকর্ষণ ও শঙ্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ক্রিয়া বিশর্দিত করিতে 
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লাগিলেন। অক্ুরগণ যেরূপ দেবরাজের অনুগামী হইয়াছিলেন, সেই- 

রূপ পাঞ্চালগণ সোমক্দিগের সহিত তাহার অন্থগমন করিতে লাণ্ি- 

লেন। (ই সময় ছুঃশল, চিত্রসেন, কুস্তভেদী, বিবিংশতি, হুম, হুঃসহ, 

বিকর্ণ, গল, বিদ্ধ, অন্ুবিন্ধ, সুমুখ, দীর্ঘবাহু, সুত্র্শন, বৃন্বারক, সুহস্ত» 

স্থষেণ, দীঘলোচন, অভয়, বৌদ্রকর্মী, স্বন্মী ও ছুর্বিমোচন, তোমার 

এই সকল পুত্ররা অসংখ্য সৈন্য ও পদাতিগণের সহিত সাতিশয় যত্বৃ- 

সহকারে বুকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন এ 
সমস্ত বীরগণে সমাবৃত হইয়া তাহ।দিগকে অবলোকন পূর্বক সামান্য 

মৃগের প্রতি ধাবমান কেশরীর ন্যায় তাহাদিগের প্রত্যু্গ্ন করিলেন । 

জলদজাল যেরূপ দ্রিনকরকে সমাচ্ছাদিত করে, সেই বীরগণ সেইন্প 

দিব্যান্ত্জাল বিস্তার করত ভাছঃসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহা- 

বল পরাক্রাস্ত ভমসেন মহাবেগে তাহাদিগকে অতিক্রম করত দ্রোণ 

সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া সম্মুখীন কুঞ্জরসৈন্যের প্রতি স্থশণিত শর 

সমূহ বর্ষণ পূর্বক সত্বরে কুণ্তরগণকে শরজালে ক্ষতবিক্ষত করিয়া চতু- 

দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মৃগগণ যেরূপ অরণ্যমধ্যে শরভ 

গর্জনে একান্ত বিত্রাসিত হয়, সেই মাতঙ্গগণ তদ্রপ সাতিশয় ভীত হইক্। 

অতি ভীষণ নিম্বন পরিত্যাগ পৃর্ধক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। মহাবীর 
বুকোদ্র এইরূপে সেই কুঞ্তরসৈন্য অতিক্রম করত মহাবেগে দড্রোশ 

সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। বেলাভূমি ঘেরূপ মহাসাগরকে 'অব- 
রোঁধ করে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেইরূপ ভীমসেনকে নিবারণ করিয়! 

সম্মিতবদনে তাহার ললাটদেশে নারাচ প্রহার করিলেন। বুকোদর 

আচার্য্য কর্তৃক নারাচ দ্বারা বিদ্ধললাট হহয়া৷ উর্ধরশ্মি দিবাকরের ন্যায় 

সাতিশয় শোভ] প্রাপ্ত হইলেন। 

অনস্তর দ্রোণাচার্ধা, ধনঞ্জয়ের ন্যায় এই বুকোদরও আমার সম্মান 

করিবেন, এইরূপ অবধারণ পূর্বক তাহারে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, 

হে তীমনেন ! আমি তোমার বিপক্ষ; আজি আমাকে পরাভব ন! 

ফরিয়! তুমি কোনক্রমেই শক্রসৈন্যমধ্যে গ্রবেশ করিতে পারিবে না। 

তোমার অন্থজ ধনঞ্জয় দিও আমার আদেশান্ুসারে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ 

করিয়াছে, তথাচ তুমি তদ্বিষয়ে কোনক্রমেই কৃতকার্য হইতে সমর্থ 
হইরে দা । তখন নিভাঁক বৃকোদর গুক্ক দ্রোণাচার্যের বাক্য শ্ররণ, 
করিয়া ক্রোধভরে আরক্তলোচনে তৎক্ষণা কহিলেন, হে ব্রহ্ষবন্ধে] ! 

একাত্ত ছুর্ধন মহাবীর ধৃনঞ্জয় বললিধাহী দেবরাঞ্জের বলমধ্যে প্রবেশ 
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করিতে পারেন; তিনি যে তোমার আজ্ঞান্ুনারে সমরসাগরে প্রবেশ 

করিয়াছেন, ইহ কদাচ সম্ভতাবিত নহে । তিনি তোমারে অর্চনা করিয়। 
সম্মান করিয়াছেন । আমি ক্কপাশীল ধনজয় নহি। আমি তোমার 

পরম শক্র ভীমসেন। হে আচার্ধা! তুমি আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু 

এবং আমরা তোমার পুত্র । আমর এইরূপ বিবেচনা করিয়। তোমার 

নিকট প্রণতভাবে অবস্থান করিয়! থাকি; কিন্ত তুমি অদ্য আমাধিগের 

প্রতি বিপরীতাচরণ করিতেছ। এক্ষণে যদি তুমি আপনাকে আমা- 

দ্িগের বিপক্ষ জ্ঞান করিয়া থাক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আফি 
সত্বরেই তোমার শক্রর ন্যায় কার্ধ্যাহুষ্ঠান করিব। মহাবীর ভীম এই 

কথা বলিয়! ক্ৃতাস্ত যেরূপ কালদণও বিঘ্বর্ণিত করেন, সেইরূপ গদা বিখু- 
পর্ন পূর্বক আচার্য্যর প্রতি পরিত্যাগ বর্টরলেন। রপবিশারদ ড্রোণা- 

চার্ধ্য তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ ভইলেন। এ সময় ভীমসেন তাহার 

অশ্থা, রথ, সারথি ও ধ্বজ বিপোখিত করিয়া বাধু যেরূপ প্রবলবেগে বৃক্ষ 

সমূহ দিমর্দিত করে, সেইরূপ তাহার সৈন্যদিগকে মন্থন করিতে আরম্ত 

করিলেন। হেরাজন্! তখন আপনার পুত্রগণ পুনর্ধার বুকোদরকে 

পরিবেষ্টন করিলেন । মহাবাহু দ্রোণাচাধ্য অন্য রথে আরোহণ পূর্বক 

সংগামার্থ ব্যহমুখে সমুপস্থিত রহিলেন। সেই সময় ভীমপরাক্রম ভীম- 

সেন সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া সন্মুখস্থিত রথসৈন্যকে লক্ষ্য করত শর- 
জাল বর্ণ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্রগণ ভীমশরে সাতিশক় 

নিপীড়িত হইয়াঁও বিজয়'ভিলাষে তাহার সহিত অতি ভীষণ লোমহ্র্যণ 

গ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন । 

অনন্তর ছুঃশাসন ক্রোধভরে বুকোদরের সংহারার্থ তাঁহার উপর এক 
যমদগ্ডোপম স্ুজীক্ষ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন ছুঃশাসন 

শিশ্ুন্ত শক্তিকে সমাগত দেখিয়া ছই থণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তৎপরে মহাবীর ভীমসেন কুস্ত- 

ভেদী, স্থুষেণ ও ধীর্ঘনেত্রকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া কুকুকুল বীর্তি- 
ঘদ্ধন মহাবীর বৃন্দারককে শরবিদ্ধ করত সংগ্রামোদ্যত মহাঁবল পরাঁ- 

ক্রাস্ত আপনার পুত্র অভয়, কৌন্্রকন্দমী ও দুর্বিমোচন এই তিন জনকে 
তিন শরে বিনাশ করিলেন। তখন আপনার অন্যান্য ভনয়গণ ভীমশরে 

প্রন্হত হইয়া তাহার চতুর্দিকৃবেষ্টন করিলেন এবং জলধর যেক্ধপ ধরা- 
ধরের উপরিভাগে বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ ভীমপরাক্রম ভীম- 
সেনের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ৭ পর্বতে প্রস্তর বর্ষণ 
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করিলে, যেরূপ পর্বতের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না, সেইরূপ এ বীরগণে; 
শরবর্ষণে বুকোদরের কিছুমাত্র ব্যথা জন্মিল না। তিনি আপনার পু 

বিন্দ, অনুবিন্দ ও সুবন্্ীর প্রতি শর সমূহ বর্ষণ পৃর্র্বক হাস্যমুখে তীহা- 

দ্বিগকে সংহার করিলেন। এর সময় আপনার পুত্র স্থদর্শনও ভীমশরে বিদ্ধ 
হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । পরে মহা. 
বীর ভীমসেন ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল রথসৈন্যকে চতুর্দিকে বিদ্রাবিন্ 
করিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীমভয়ে সাভিশয় কাতর হইয়! রথ 

নির্ধোষ করত সহপ! মৃগঘৃেধ ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইলেন। ভীম- 

সেন তাহাদের সৈন্যগণের পশ্চাৎ পম্চাৎ গমন করিয়া] কৌরবগণকে 
শরঙগালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তখন আপনার. পুত্রগণ ভীমশরে 

সাতিশয় নিপীড়িত ভইয়া ছ্ণাভাকে পরিত্যাগ পুর্বক মহাবেগে অশ্ব- 
গণকে সঞ্চালিত করতনসমবস্থল হইতে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হঈলেন। 

মহাবীর বৃুকোদর এইরূপে তাহাদিগকে পরাভৰ করত বান্বাক্ফোটন, 

সিংহনাদ ও তলধ্বনি কবিতে আরম্ত করিলেন এবং পরিশেষে রথসৈনা- 

গণকে ভীত, প্রধান মোধগণকে বিন করিয়া রথি'ণকে অতিক্রম পূর্বক 
দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমাণ হইলেন। 

756) ০ শিট 
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হে রাঁজন্। 'অনন্তব দ্বাণাচার্ধ্য বুকোদরকে রথটন্য সমূত্রীর্ণ দেখিমা 

তাহার নিবাবণার্থ অসংখ্য শরজাল বর্ষণ করিতে আরস্ত করিলেন । 

মহাবীর ভীমসেন আটার্ধানিম্মন্ত এ সমুদয় শর নিরাকরণ করিয়া 

মায় প্রভাবে বল সমুদয়কে বিমোহিত করত ধার্তরাষ্্রগণের প্রতি ধাব- 

মান হইলেন। তখন ভূপালগণ আপনার পু্রগণের আদেশামুসারে মহাঁ- 

বেগে গমন পূর্বক ভীমসেনের চতর্দিক বেষ্টন করিলেন। তপর্শনে 

মহাবীর বৃকোৌদর সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক হাসামুখে সাহাদের প্রতি 

মহাবেগে পুরন্দরনিক্ষিপ্ত কুলিশের ন্যায় এক শক্রপক্ষবিনাশিনী গদ। 

পরিত্যাগ করিলেন । এ তেজঃপ্রদীপ্ত মহাগদা স্বীয় ভীষণরবে ধরামগুল 

পরিপূর্ণ করিয়া নৈন্যগণকে মণিত ও আপনার তনয়গণকে সাতিশক়্ 
ভীত ফরিতে লাগিল। আপনার পক্ষ বীরগণ এ তেজঃপুগ্তবিগাক্চিততি 
গর্দাকে মহাবেগে নিপতিত হইতে দেখিয়া ভীষণ ধ্বনি করত, ইতস্তত 
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ধাবমান হইলেন । রথিগণ এ গদার ছুঃসহ রব শ্রবণে রথ হইছে নিপ- 

তিত হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক বীরগণ বৃকোদরের গদাঘাতে সমা- 

হত ও একান্ত ভীত হইয়। ব্যাপ্্র দর্শনে ভীত হৃগযুখের নায় সমরাঙগন 

হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন । মহাবল পরাত্রান্ত ভীমসেন এই- 

বূপে সই ছুর্জয় শক্রগণকে বিদ্রীবিত করিয়া বিহগরাজ গ্রুড়ের ন্যায় 

মহাবেগে সেই সেনা অতিক্রম করত ধাবমান হইলেন। 

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচারধ্য বুকোদরকে সৈন্যবিনাশে প্রবৃত্ দেখিয়া 

তাহার প্রতি গমন ও শর সমূহে তাহাকে নিবারণ কবত পাগুবগণের 

আন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া সিংহণাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় 

বুকোদরের সহিত দ্রোণাচার্ষোর দেবাসুরযুদ্ধ সূৃশ অতি ভীষণ সং- 

গ্রাম সমুপস্থিত হইল। আচার্য দ্রোণ শাণিত শর সমূহ দ্বারা সহজ 

সহম্্র বীরগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তদ্র্শনে মহাবীর ভীম- 

পেন বথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া লোচনধুগল নিমীলিত করত্ত মহাবেশে 

পাদচাবে প্রোণাতিমুখে গমন পূর্বক বৃষভ যেরূপ অনায়াসে বাবি বর্ষণ 

সহা করে, সেইকপ আবপীলাক্রমে তাহার শদবুষ্টি গ্রন্টিগহ কবিলেন 

এন* শ্বংপরে দ্রোণেব রথেব ঈষামুখ গ্রভণ পূর্বক রথে সঠিত তাহাকে 

বভদ্ুরে নিক্ষেপ করিলেন! এইবপে আচার্য দ্োণ ভাম কুক শিশিপু 

হইয়া অবিলম্বে অনা রথে আরোহণ পুর্র্বক বুৃহন্থাবে সনুপস্থিত হঈলেন। 

তখন ভীমের সারথি মহাবেগে অশ্ব সঞ্চাপন বরিতৈ আবস্ত কবি | 

ভন্দরশশনে সকলেই বিস্মষাপন্ন হইালন। সময় ম্ভাবল পবাক্রাস্ত ভীম- 

সেন মহাবেগে কৌরৰসৈন্য অতিক্রম করত উদ্ধত বামু ষেরূপ পাদপদল 

বিমদ্দিত করে, মেইরূপ শত্রিয়গণকে মন্দ এবং নদীবেগ যেন্প মহী” 

রুহুথণকে নিবারিত করে, তন্রপ সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়া গমন 

করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি হাদ্দিকারক্ষিত ভোছসৈন্য প্রন 

গিত ও তলধ্বনি দ্বারা অন্যান্য সৈনাগণকে বিভ্রার্দত করিরা শার্দ,ল 

েকপ বৃষভদিগকে পরাগয় করে, ভদ্র পৈন্যগণকে গরাভব করিতে 
লাগিলেন। 

হে রাজন্। মহাবীর ভীমসেন এইক্ধপে কোরবগক্ষীয় ভোভসৈনা, 
কান্বোজসৈন্য ও অন্যান্য সমরবিশারদ বহুসংখাক স্েচ্ছগণকে অতিক্রম 

পূর্বক মহাবীর সাতাকফিকে লংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরম যন্রসহকাৰে 

অজ্জুনদর্শনাথ বায়ুবেগে গ্রমন করিতে পা,গদেন । কিরণ পরে জয়; 

জথ মংহারার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাবল পৰাক্রাস্ত মহাবীর খনহয় াহার 
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নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। প্রাবৃটকালীন জলদজাঁল যেরূপ গভীর 
গর্জন করিয়া থাকে, মহাবীর ভীমসেন ধনঞয়কে নিরীক্ষণ করিয়া 

সেইবপ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে আরগ্ভ করিলেন । সেই সময় মহা- 
বীর ধনগ্জুয় ও বাস্থদেব তেজন্বী ভীমসেনের প্র ভয়বাহ সিংহনাদ শ্রবণ 

পূর্বক তাহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে ৰারংবার সিংহনাঁদ পাঁরত্যাগ 

করত গঞ্জমান বৃষভদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । 

এ দিকে ধর্খরাজ যুধিষ্ঠির ভীমাঞ্ছুনের সিংহনাদ শ্রবণে সাতিশয় 
প্রীত, প্রপল্ন ও বিগতশোক হইয়! ৰারংবার ধনঞ্জয়ের বিজয় প্রার্থন। 
করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি মদমত্ত বুকোদরকে সিংহনাদে প্রবৃত্ত 

দেখিয়া] হাসা বদনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! তুমি শুরুর 
আজ্ঞাপ্রতিপালন ও ধনঞয়ের/শুভ সংবাদ প্রদ্দান করিলে। তুমি যাহা- 

পিগের প্রতি বিগ্বেষভাব প্রদর্শন কর, তাহাদিগের কখনই জয় লাভ হঙ্ন 
না। এক্ষণে জানিলাম, মন্থাবীর ধনঞ্জয় ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন 
এবং সভ্যবিক্রম সাত্যকিরও কোন বিপদ হয় নাই। আমি ভাগ্যবশতঃ 

কষণাজ্ছুনের গর্জনধ্বনি শ্রবণ করিলাম । যিনি সংগ্রামে দেবরাজ ইন্দ্রকে 
পরাডব করির] হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন এবং আমরা 

বাহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, সেই শক্রনি- 

চুদন ধনঞয় ভাগ্যক্রযে জীবিত রহছিয়াছেন। যিনি একমাত্র শরাসন 

গ্রহণ করিয়া দেবগণেরও ছুর্ষ নিবাতকৰচগণকে পরাভব করেন এবং 
যিনি বিরাটনগরে গোগ্রহণার্থ সমাগত কৌরবগণকে পরাজয় করেন, 

সেই ধনঞ্জয় ভাগ্যৰলে জীবিত্ত রহিয়াছেন। বিনি স্বীয় বাহুবলে চতুর্দশ 
সহ কালকেয়গণকে বিন করিয়াছিলেন এৰং ছুর্মের্যোধনের হিতসাধনার্থ 

গন্ধর্বাধিপতি চিত্ররথকে অস্ত্রবলে পরাভব করিয়াছেন, সেই কিরীটসম- 

লঙ্কৃত শ্বেতবাহন কৃষ্ণসারথি ধনক্রয় এক্ষণে ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন। 

মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রশোকে সাতিশয় সস্তপ্ হইয়া জয়জ্রথের সংহাঁর 
কপ অভিুফকর কার্য সাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার সেই প্রতিজ্ঞা 

কি সফল হইবে? আজি কি দিবাকর অন্তাচলে গমন না! করিতে করিতে 

বাহদেবরক্ষিত ধনপয় প্রন্তজা হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া আমার নিকট 

আগমন কবিবেন? ছর্যোধনহিতৈষী সিঙ্গুরাজ জয়দ্রথ কি ধনঞ্জয় শরে 

নিপতিত হইয়া আমাদিগের আনন্দ বদ্ধন করিবে? ছুম্মতি ছুর্যোধন 

জয়দ্রথকে বিনষ্ট ও ভীষঘশরে ভ্রাভৃগণকে নিহত দেখিয়। আঁমাদিগের 

সাঁহত কি সন্সিংস্থাপন করিবেন এবং অন্যানা বীরগণকে ধরাতলে 
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নিপতিত দেখিয়া কি অন্থৃতপ্ত হইবেন? একমাত্র তীষ্মের নিপাতে 

আমাদিগের কি বৈরানল নির্বাণ হইবে ? রাজ! দ্ধ্যোধন অবশিষ্ট বীর- 

গণকে রক্ষা করিবার পিমিত্ত আমাদিগের সহিত কি সন্ধিস্তাপন করি- 

বেন? হে রাজন্! এইরূপে যখন কপাশীল রাজা যুধিষ্ঠির নানাবিধ 

চিন্তা প্করিতেছিলেন, তখন কুরুপাওবের তুমুল সংগ্রাম হইতেছিল। 

(এটা হর৬।-.. কপ, জপ আরা 

একো নব্রিংশদধিক শততম অধ্যায় । ১২৯। 

ধতরাষ্্র কহিশেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর বৃকোদর এইপপে মেখগস্তীর 

গর্জনে অতি ভীষণ নিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কোন্ কোন্ বীর 
তাহাকে অবরোধ করিল? ভীমকন্মা ভীমসেন কুদ্ধ হইলে, তাহার 

অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে, ভ্রিভুবনমধ্যে এরূপ কাহাকেও দেখিতে 

পাই না। সেযখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় গদ1 সমুদ্যত করে, তখন 

কেহই সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। যেবৃকোদর রথ দ্বারা 

রথ ও কুঞ্জর দ্বারা কুঞ্জীরকে সংহার করিয়া! থাকে, তাহার অভিমুখে 

কে অবস্থিতি করিবে ? তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে দেবরাজ ইন্দ্রেরও 

লাহস হয় না। যাহ! হউক, এক্ষণে বল, সাক্ষাৎ কৃতাত্ত সৃশ মহাবীর 

ভীমসেন রোষভরে তৃণদহনে প্রবৃত্ত দবদহনের ন্যায় তমার পুত্রগণকে 

হার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ছূর্য্যোধনের হিতচিবীর্ধ কোন্ কোন্ 

বীরপুকূষ তাহার অভিমুখীন হুইয়! তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিল £. 

হেসঞ্জয়! মহ্থাৰীর ভীমসেনের নিমিত্ত আমার যেবপ শঙ্কা হয়, ধনঞয় 

বাসুদেব, সাত্যকি ও ধুষ্টদ্যয়ের নিমিত্ত তন্রপ শঙ্কা হয় না। অতএব 

হে সঞ্জয়! কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমার পুত্রনাশে প্রবৃত্ত রোষপরবশ ভীম- 
সেনের সমীপবস্তী হইল, তুমি তাহ! বর্ণন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, ছেরান্সন্! মহাবীর কর্ণ মহাবল ভীমসেনকে পিংহ্- 
নাদ কগ্গিতে দেখিয়া) মহাকোলাহল করত তাহার সমীপে উপনীত হুই- 

লেন এবং তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিষিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়। দৃঢ় শরাসন 
আকর্ষণ পূর্বক বলবিক্রম প্রদর্শন করিবার মানসে বৃক্ষ যেনধপ পব- 

নের পথ রোধ করে, তন্রপ তাহার পথ অবরোধ করিলেন। মহাবল 

পরাক্রাত্ত ভীমসেন কর্ণকে সন্দুখবর্তী দেখিয়! ক্রোধভরে তাহার প্রতি 
স্বশাণিত সায়কনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও শরনিকর, 

বর্ষণ করত তাঁহার শর. সমূহ প্রতিগ্রহ *করিলেন। সেই সময় রী ৪ 



৩০ ০ মহাভারত । 

অশ্বারোহী প্রভৃতি যে সমস্ত যোধগণ ভীম ও কর্ণের সংগ্রাম দর্শন করিতে- 

ছিলেন, সেই বীরদ্বয়ের তলধ্বনি শ্রবণে তাহাদ্দিগের শরীর কম্পিত 

হইতে লাগিল। ক্ষত্রিযগণ ভীমের ভীষণ সিংহনাদ শ্রবণ করত ভূতল 

ও আকাশমগ্ডল অবকদ্ধ বিবেচন। করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর 

ভীমসেন পুনর্বার অতি ভীষণ পিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন । প্র 

সিংহনাদ প্রভাবে যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে শরাসন সকল নিপতিত 
হইতে লাগিল। বাহনগণ ভীত ও বিমনারমান হইয়। মল মূত্র পরিত্যাগ 

করিতে আবস্ত করিল। 

তৎকালে নানাবিধ দুর্নিমিন্ত সকল প্রাছুড়ত হইল । আকাশমগ্ুল গৃ, 

কষ্ক ও বার সমুছে পরিব্যাপ্ত হইবা উঠিল। তথন মহাবলশ!লী কর্ণ 

[খশতি শরে ভীমসেনকে নিপীড়িত করত পাট শরে তাহার সারথিকে 

বিদ্ধ ধরিলেশ । শুদর্শান্ ভীমনেন কর্ণের প্রতি চতুঃযষ্টি শর নিক্ষেপ 

করত হাস্য করিতে লাগিলেন । সেই সময় মহাবীর কর্ণ ভীমসেনেত 

প্রতি চারি শর পা বিত্যাগ কগিণেন। মহাপ্রঙ্গাপশালী জীমসেন লু" 

ভস্তত] প্রণর্শন পূর্বক সগশপব্ব শরনিকর দ্বারা ই সকল শুর উপস্থিত 

হা হছে হইতেই খত খঞ্ করিয়া ফেলেপেন। তখন মহাবীর কর্ণ 

শবগাল নিক্ষেপ বত ভীমমেনকে আচ্ছন্ন করিণেন। মহাবল পরা" 

ক্রাঁন্ত ভীমসেন কর্শিবে বারহ্থার সমাচ্ছাদিত হইয়া তুদ্ধচিত্তে ভাহার 

শবামণের পুটিদেশ ছেদন করিয়া তাহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। 
অনন্তর মহাবীর কর্ণ শদাঁসনে জারোপণ পুব্বক শরনিকর দ্বারা ভীম- 

পেনকে বিদ্ধ কর্পিতে লাগিগেন। মহাবাছ ভীমসেন কর্ণের শরাঘাতে 

নিরতিশর কুদ্ধ হইয়| সন্নতপব্ব তিন শরে তাহার উরংস্থল বিদ্ধ করিলেন । 
মহাবল কর্ণ উরঃস্থণবিদ্ধ শরখয় দ্বারা অতুঃচ্চ শৃঙ্গত্রয়সম্প্ন ধরাধরের 

ন্যায় শোভনান হইপেন। তখন ধাতুধারাস্রাণী মৃহীধর হইতে যেঞ্চপ 

গৈরিকধাতু খিনির্গত হয়, সেইরূপ তাহার উরঃস্থল হইতে শোণিত- 
ধাবা প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রাস্ত কর্ণ এইরূপে ভীমের 

শরাঘাতে শাতিশয় নিপীড়িত ও ঈষৎ বিচলিত হৃইয়। শরামনে শর সন্ধান 

পুর্ব তাহাকে বিজ কয়া পুনরায় সহজ সহজ শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ 
করিলেন । মহাবাহু ভীমসেন কর্ণের শর সমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়। 

গব্ধনইকারে সত্খরে তাহার কাম্ম,কজলাা ছেদন, সারথিকে বিনষ্ট ও অঙ্থ- 
চতষ&য়কে সংহার করপ্সিলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই হতীশ্ব রথ হইতে শী 

অবশীর্ণ হইয়া বুষদেনের বণে আবোহণ করিলেন । 



দ্রোণ পর্বব। ৩০১. 

ছে রাজন! এইরূপে মহা প্রতাপশালী ভীমসেন মহারথ কর্ণকে পরা- 

জয় করিয়া জলদনির্ধে(ষ সদশ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 

ধর্মরাজ যুর্িষ্ঠির ভীমের সেই সিংহনাদ শ্রবণে কর্ণকে পরািত বিবে- 

চন। করত যংপরোনাস্থি আহ্লাদিত হইলেন। পাগ্ৰ সৈন্যগণ চতু- 

দিকে খঙ্খধবনি করিতে লাগিল। কৌরব ৰীরগণ অরাতিসৈন্যের সেই 
কোলাহল শ্রবণে দিংহনাদ করিতে লাগিলেন । প্রবলপ্রভাপশালী ধম- 

গ্রয় গাণ্ডীব শরামনে টঙ্কার প্রদান ও বান্থদে শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগি- 

লেন। তখন মহাবীর ভীমের সিংহনাদ এ সমস্ত শব দমাচ্ছাদিত করত 
সৈনাগণের আতিবিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অনস্তর বর্ণ মুহভাবে 

ও দুট়র্ূপে অজিন্ধগামী শর সকণ নিক্ষেপ করিতে আরগ্ত করিলেন। 

সাক 

ব্রিংশদধিক শততম অধ্যায় । ১৩০ । 

হেরাজন্। এইবূপে দেই মকল সৈন্যগণ নিপাঠিত এবং ধনগ্ীয়, 
সাহ্যকি ও ভীমদেন নিদ্ধুরাজের প্রতি ধাবমান হইলে, আপনার পুত্র 

ছর্য্যোধন কর্তব্য বিষয়ে বিবিধ চিন্তা করত দ্রোণ সমীপে গমন করিতে 

লাগিলেন। তাহার রথ মন ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে আচার্যযের নিকট 
উপস্থত হইল। তখন কুরুরাজ ক্রোধারুণনেত্রে দ্রে।ণাচার্য্যকে কহি- 

লেন, হে গরো! মহাবীর ধনপ্রীয়, তীমসেন ও সাতাকি এবং পাঁতব- 

পক্ষীয় বহুণহখ্যক মহারথ সমরে অপরাজিত হইয়া সিদ্ধুরাজের নিকটে 

গমন পূর্বক আমাদিগের অসংখ্য সেনা গরাজয় করত তুমুল সংগ্রাম 

করিতেছে । হে মহাত্বন! আপনি কি প্রকারে সাত্যকি ও ভামের 

নিকট পরাজিত হইলেন। ইহুলোকে আপনার একপ পরাভব সাগর- 

শোষণের ন্যায় সাতিশর বিশ্বয়কর হইয়াছে। লোকে সাতাকি, ধন- 

ঈয় ও ভীমের হস্তে আপনার পরাভব শ্রবণ করিয়া আপনাকে যখোচিত 

নিন্দা করিতেছে। ধন্ুর্ধেদবিশারদ দ্রোণাচাধ্য কি প্রকারে সমরে পরা” 

ঠত হইলেন, এই বলিয়া আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রার্শন করিতেছে। 

মামি নিতান্ত ছুর্ভাগ্য । যখন তিন জন মহারথ আপনাকে অতিক্রম করিয়া 

গমন করিয়াছে, তখন এই সংগ্রামে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হইবে। যাহ! 

ইউক, গতকর্মথের নিমিত্ত আর অনুতাপ কর বিধেয় নহে। এক্ষণে 

ঈয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নময়োচিত উপায় উদ্ভাবন পূর্বক তদন্থুরূপ 

কার্ধা করুন|, ৃ | 



৩০২ মহাভারত | 

দ্রোণাচার্যয কহিলেন, হে রাজন! আমি বনুবিধ চিস্তা করিয়। যেরূপ 
কর্তব্য অবধারণ করিক্সাছি, তাহ! শ্রবণ করুন। এক্ষণে পাওৰপক্ষীয় 

তিন জন মহারথ অতিক্রমণ করিয়া! গমন করিয়াছেন। ভাহাদিগের 

পশ্চান্বন্তী প্রদেশে যেরূপ ভয়ের সম্ভাবনা, এই অন্যান্য যোধগণের অগ্র- 

বর্তী প্রদেশেও সেইরূপ ভয়ের সম্ভীবন।) কিন্তু কৃষ্ণার্জ্ন যে স্থানে অৰ- 
স্থান করিতেছেন, তথায় গুরুতর ভকের সম্ভীবন।। যাহা হউক, এক্ষণে 

আমার বিবেচনায় ধনঞ্জয়ের হস্ত হইতে জয়দ্রথকে পরিত্রাণ করা সর্ধ- 

তোভাবে বিধেয় ৷ সাত্যকি ও ভীমসেন জয়দ্রখের প্রতি গমন করিয়াছেন- 

অতএব ষ্ভাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্ব করা আমাদিগের অবশ্য 

কর্তব্য। হেরাজন্! তুমি পূর্বে শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া যে দৃঃত্ব- 

কড়া করিয়াছিলে, সম্প্রতি.'তাহার পরিণাম সমাগত হইয়াছে । তখন 

দেই সভায় জয় কিম্বা! পরাজয় হয় নাই। সম্প্রতি আমর। এই সংগ্রাম" 

রূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; ইহার জয় কিম্বা পরাজয় ত লাভ হইবেক; 

পুর্বে শকুনি কুরুসভায় কৌরবগণ সমীপে যে সনস্ত অক্ষ লইয়। ক্রীড়া 
করিয়াছিল, দেই সমুদায় অদ্য এক্ষণে দেহভেদী ছুরাসদ শররূপে পরিণত 

হইয়াছে । সম্প্রতি সৈন্যগণকে ছরোদর, শরনিকরকে অক্ষ ও সিন্ধুরাজকে 
পণস্বর্ূপ বোধ কর। আজি আমর! জয়দ্রথকে পণ রাখিয়া! অরাতিগণের 

সহিত দ্যুতক্রীড়া করিতেছি ; অতএব প্রাণপণে দি্কুরাজকে পরিত্রাণ 

করিতে তোমাদিগের বিশেষ যত্ব কর। কর্তব্য। সিন্ধুরাজের প্রাণরক্ষা 

ও জীবন নাশ আমাদিগের জয় ও পরাজয়ের হেতুভূত। অতএব যে 

স্থানে মহাধনুর্ধর বীরপুরুষগণ জয়দ্রথের রক্ষার্থ নিযুক্ত রহিয়াছেন, তুমি 

সেই স্থানে শীত্র গমন পূর্বক এ রক্ষকদ্দিগকে রক্ষা কর। আমি এই 
স্থানে অবস্থান পুর্বক অন্যান্য সৈন্যগণকে প্রেরণ এবং পাণৰ ও ৃঞ্রয়- 

গণের সহিত পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিব । 

অনস্তর ছুর্ষ্যোধন দফ্রোগাচার্যের আদেশাহুসারে ভীষণ কর্ম সম্পা- 

দনে সমুদ্যত হইয়া পদান্থগ সমভিব্যাহারে মহাবেগে প্রস্থান করিলেন । 

সেই সময় পাণডৰপক্ষীয় চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় মুধামন্থ্য ও উন্তমৌজ! 
পৈন্যগণের পাঁঞ্চিভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক ধনগ্রয়ের সমীপে গমন করিতে 
ছিলেন) হে রাজন! পূর্বে মহাবীর অঞ্জন কৌরৰ সৈন্যগণের সহিত 
সংগ্রামার্থ তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, এ চক্ররক্ষকদ্বয় তাহার অনু- 
গামী হইবার নিমিত্ব সাঁতিশয় যত্ব করিয়াছিলেন। এ সমক্ব মহাবীর 

কতবন্মী গীহাদিগকে নিবারণ করিলেন! এখশে কুররাঙ্গ তুর্ষেসধন প্র 
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হই জনকে সৈন্যগণের পা্থদিয়। ধনগ্ুয়ের নিকট গমনোদ্যত দর্শন করত 
তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন. 

ক্ত্রিয়শেষ্ট প্রসিদ্ধ মহারথ সেই বীরন্বয়ও তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন । 
সেই সময় যুধামন্থ্য কষ্কপত্র পরিশোভিত ত্রিংশৎ শরে দুর্য্যোধনকে, বিং- 
শতি শরে তাহার সারথিকে ও চারি শরে তাহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ 
করিলেন। মহাবীর ছ্যোঁধন যুধামন্যুর শর প্রহারে কুদ্ধ হইয়। এক শর 
তাহার ধ্জ ও অন্য এক শরে তাহার শরাসন ছেদন পূর্বক তন্ন ছারা 

সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত ও নিশিত শরচতুষ্টয়ে অশ্ব চতুষ্ট়কে বিদ্ধ 
করিলেন । তখন মহ্হাৰীর যুধামনযু সরোষ লোচনে হুর্যযোধনের বঙ্ষং- 

স্থল লক্ষ্য করিয়া অবিলক্ষে ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করত গর্জন করিতে 

লাগিলেন। উন্তমৌজাও ক্রোধভরে জুবর্ণঙ্কৃত শর সমূহে কুরুরাজের 

সারথিকে বিদ্ধ করিয়। কৃতাত্তভবনে প্রেরণ করিলেন । তৎ্কালে ছূর্যে্যা- 

ধন উত্তমৌজার পাঞ্চি” সারথি ও অশ্বচতুষ্টয় বিনাশ করিলেন । মহাবীর 
উত্তমৌজা! এই রূপে হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া সত্বরে ভ্রাতা যুধামস্থ্যর 
রথে আরোহণ পূর্বক শর সমূহে ছুর্ষেযাধনের অস্বগণকে ভাড়িত করিতে 
লাগিলেন । অশ্বগণ উত্তমৌজার শরে তাড়ত হইয়া ধরাতলে পতিত ও 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই সময় বুধামম্যু উৎকৃষ্ট শর পরিত্যাগ পূর্বক 
হ্যেযাধনের তৃণীর ও কার্শক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল 
পরাক্রান্ত রাঁজ। ছর্য্যোধন এঁ অশ্ব ও সারথি শুন্য রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া গদ! হস্তে পাঞ্চালদেশীয় বীরদ্বয়ের 'প্রতি অভিদ্রত হইলেন । 
তাহার) শক্রজেত। দুর্যযোধনকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া 

সত্বরে রথ হইতে অধরোহণ করিলেন। তখন কুরুরাজ গদাঘাতে তাহা 
দিগের সেই স্ববর্ণমডিত রথ, অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত প্রোথিত করত 
সহ্থক্ে মদ্রবাগ্জের রথে আরোহণ করিলেন। পাঞ্চালদেশীয় রাজপুত্র- 
স্বয়ও অন্য রখদ্ধয়ে আরোহণ পুর্ব ধনগ্রয়ের নিকট গমন করিতে আরস্ত 
করিলেন 

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ণ ১৩১। 

হে রাজন! এদিকে এ ঘোরতর সংগ্রামে সমস্ত বীরগণ সাতিশয় 

নিপীড়িত ও ব্যাকুল হইলে, কানন সধ্যে মত্তাতৃঙ্গ যেরপ “মত্তমাতঙ্গের 
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প্রতি ধাঁবমাঁন হয়, মহাবীর কর্ণ সেইরূপ সংগ্রামাভিলাধী ভীমসেনের 

প্রতি ধাবমান হইলেন। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধনগ্রয়ের রথপার্খে মহাবীর ভীম ও 
কর্ণের কি প্রকার সংগ্রাম হইল? রাধানন্দন পূর্বে ভীম কর্তৃক পরাভূন্ত 

হইয়াও কি নিমিত্ত পুনর্বার তাহার সহিত সংগ্রামার্থ আগমন "করিল? 
আর বৃকোদ্বরই বা কিরূপে সেই স্থপ্রসিদ্ধ মহাৰীর সতপুত্রের প্রতুাদশগমনে 
প্রবৃত্ত হইল? ধরন্মরাজ যুধিষ্ঠির তীম্ম ও দ্রোণাচার্্কে অতিক্রম করিয়া! 

অবধি ধন্ুদ্ধর কর্ণ ব্যত্তীত আর কাহাকেও ভয় করেন না। তিনি কর্ণের 

ভয়ে শয়ন পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভীমসেন কি প্রকারে সেই 

রথিশ্রেষ্ঠ হুতপুত্রের সহিত সংগ্রাম করিল? ধনঞ্জয়ের রখাভিমুখে কর্ণ 

ও 'ভীমের কি প্রকার সংগ্রাম হইল ? পুর্বে মহাবীর কর্ণ কুস্তীর নিকট 

বৃকোদ্রকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছে এবং ধনগুয 

ব্যতীত আর কোন পাণ্ডবক্চে সংহাব করিব না বলিয়া প্রন্চিজ্ঞা করি- 

যাছে। তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত বৃকোদরের সহিত সংগ্রামে প্রবুন্ত 

হইল। ভীঘসেনই থা কি প্রকারে কর্ণের পূর্বর্কত বৈর স্মরণ কবিষ়্! 

তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহস করিল? হে সম্ীয়। আমার 

তনয় ছন্মতি ছুধ্যোধন শিরস্তর আশা করিয়া গাকে যে, কর্ণ পাগুবগণকে 

পরাজয় করিবে । ফলতঃ দুর্যোধন কেবল কর্ণের প্রতি নির্ভর করিয়াউ 

জয়াশ। করিয়া থাকে; সেই কর্ণকি প্রকারে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের 

সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল আমার তনয়গণ ষাহাকে অবলম্বন 

করিয়া মহারথগণের সহিত শক্রতা করিয়াছে, যে বীর এক রথে আরো- 

হণ পূর্বক নপাগর] পৃথিবী পরাভব করিয়াছে, যে ধনুদ্ধী সহজ কৰচ ও 

কুগুল ধারণ পুব্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বুকোদর সেই মহাবীর ক 
কর্তৃক পুঝ্বকৃত বহুবিধ অপকার ম্মরণ করিয়াও কি প্রকারে তাহার 
সহিত সংগ্রাসে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, এক্ষণে বীরদ্বয়ের কি প্রকার 
সংগ্রাম ও খাহারই বা জয় লাভ হইল, নেই পমস্ত বিশেষরকূপে আমার 

নিকট বর্ণন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ ! বৃকোদর মহাথার কর্ণকে পরিতাগ 

পূর্বক বাস্ুদেত্ধ ও অজ্ঞুন সমীপে গমন করিবার অভিলাষ করিলেন । 

মহাবীর কণ তদ্দশনে সাতিশশ ত্ুদ্ধ হইরা মহাবেগে তাহার নিকট 

গমন পূর্বক বারিদম্ল যেরূপ বারিবধর্ষণ দ্বাব ভুধরকে আচ্ছন্ন করে, 

সেইরূপ ক্বপত্রযুত্ত শর্জাল বর্ষণ পুর্বক াহাকে সমাচ্ছন্ন ক্রিয়া ইচ্ট- 
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শ্বরে হাস্য করত কহিলেন, হে পাতুতনয় ! তুমি শক্রগণের সহিত 

সংগ্রাম করিতে পার, ইহ? আমি ম্বপ্নেও অবগত নহি। যাহা হউক, 

ুমি অর্জুনদর্শনমানসে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া কি কুস্তী- 

তনয়ের উপযুক্ত কার্ধ্য করিতেছ? তুমি পলায়ন করিও ন1, এই স্থানে 

থাকিয়শ চতুর্দিক্ হইতে আমার প্রতি শরবর্ষণ কর। মহাবীর ভীমসেন 
কর্ণের সেইরূপ আহ্বান শ্রবণে কুদ্ধ হইয়া অর্ধমগুলাঁকারে পরিভ্রমণ করত 
সায়ক সমূহ বর্ষণ পূর্বক তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। 
ৰন্মরধারী কর্ণ সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে সর্বশাস্ত্রবিশারদ ভীমসেনের শরজালে 

সমাচ্ছর হইলেন । ভীমসেন প্রথমতঃ কৌরবপন্মীয় বহুসংখ্যক বীরকে 
হার করিয়! বিবাদ শেষ করিবার অভিলাষে কর্ণের প্রতি বহুবিধ 

স্থতীক্ষ নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।, মহাবল কণ লীয় অস্ত্রমায়! 

প্রভাৰে মত্তমাতঙ্গগামী ভীমসেনের শর বর্ষণ নিবারণ করিল্েন। হে 

রাজন! মহাবীর হুনুপুত্র কর্ণ উপযুক্ত ঘুদ্ধবিদ্যাশিক্গা করিয়াছিলেন । 

তিনি সমরে আচার্ষ্যের ন্যায় পরিভ্রমণ পূর্বক হাস্য করত জ্রোধপুণ 

ভীমসেনকে অবমাননা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কণ্ধের 

হাসা সহ্য করিতে না পারিয়1 যুদ্ধপরায়ণ বীরগণের সমক্ষে মহামাতঙ্গের 

প্রতি যেরূপ অস্কুশাঘাত করে, তন্রপ স্তপুত্রের বক্ষঃস্থলে বতৎ্সদস্ত 

নিক্ষেপ পূর্বক পুনরায় স্থশাণিত একবিংশতি শরে তাহাকে বিদ্ধ করি- 

লেন। তখন মহাবীর কণ বৃকোদরের কনকজাঁলজড়িত সমীরণ সদৃশ 

বেগসম্পন্ধ অশ্বগণকে পাঁচ পাচ শরে বিদ্ধ করিয়া শরজাল বর্মণ পুর্ব 

অদ্ধনিমেষমধ্যে ভীমসেনকে সারখি, রথ ও ধ্বজের সহিত আচ্ছন্ 

করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি চতুঃষষ্টি শরে ভীমের স্দুঢ় কবচ ভেদ 

করিয়। মন্রভের্দী নারাচান্ত্র দ্বার তাহারে আহত করিলেন। মহাবাহু 

ভীমসেন সেই কর্ণ শরানন নিঃত্যত সায়ক পকল লক্ষ্য না করিয়া! অসম্ত্াস্ত 

চিত্তে তাহারে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি কর্ণের ভূভঙ্গোপম 

শরজালে বিদ্ধ হইয়। কিছুমাত্র ব্যথিত হুন নাই। জবশেষে ভিনি শাণিত 

স্থতীক্ষ দ্বাত্রিংশৎ. ভল্প দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণও অনায়াসে 

শরবর্ষণ পূর্বক জয়দ্রথবধাভিলাষধী মহাবীর ভীমসেনকে শরজালে 

আচ্ছন্ন করিয়! ভাহার সহিত মৃছ্ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীম- 

সেন "পূর্ব বৈর স্মরণ পূর্বক কর্ণের সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া 
ক্রোধভরে শীঘ্র তাহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। 'বুকোদর 

প্রেরিত স্থবর্ণপুঙ্ঘ শরন্দাল শব্ায়মান বিহ্ঙ্গকুলের ন্যায় ধধবমান হইয়া. 
৩৯ 
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কর্ণকে "াচ্ছ্ন করিল। রথিশ্রেষ্ঠ রাঁধেয় এই প্রকারে শলভকুলসমাচ্ছ* 

নলের ন্যায় বুকোদরের শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্বাহার উপর স্গৃতীক্ষ 
শরঞ্াঁল বর্ষণ করিতে লাগলেন । মহাবীর ভীমসেন বহুৰিধ ভল্ল দ্বার 

তাহার সেই শরজাল অর্ধ পথে ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। মহাবীর 

রাধের পুনরায় শরবর্ষন দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। বুকোদর 

কর্ণের খরজালে লমাচ্ছন্ন হইয়া! শলভসমাচ্ছন্ন শল্পকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে 
লাগিলেন। শুর্ধ্যদেব বেদপ স্বীয় রশ্মিজাল অনায়াসে ধারণ করেন, 

ভীননেন সেইন্প কণনিশ্মক্ত শরসমূহ 'অক্লেশে ধারণ করিলেন। কর্ণের 

ধারক ছা স্ুব্ণপুঙ্ঘ শিলাধৌত শরনিকরে তাহার সর্বাঙগ শোণিতাক্ত 

হওয়াতে তিনি বপন্তকালীন কুস্থমরাজিবিরাজিত অশোক তরুর ন্যাস্ব 

শোভা প্রাপ্ত হইলেন এব" পরিশেষে তিনি কর্ণের সমরবিচরণ সঙ্থয 
কবিতে ক্লাসনর্থ হইয়: বৌষন্ছরে নয়নযুগল উদ্বর্ভন পূর্বক তাহার প্রতি 
পঞ্চবিংশতি শারাঢ পরিত্যাগ ক্রিলেন। মহাবীর শৃতনন্দন তীমশরে 
বিদ্ধ হইয়। তটব্রবিষ 'অংশীবেষসমাবৃত শ্বেত পর্বতের ন্যায় শোভা 

পাইতে লাগিপলন। তখন মহাবীর বৃকোদর চতুর্দশ শরে কর্ণের মম 
ভেদ করিয়া হুশাণিত শর সমূহে তাহার শরাসন ছেদন, অশ্বচতুষ্টয়কে 
সংহার ও সারথিকে বিনষ্ট করত দিনকরকরপ্রভ নারাচ সমূহে বক্ষঃস্থল 

বিদ্ধ করিলেন। নার্ভগডের কিরণজাল যেক্ূপ জলদজাল ভেদ করিয়। 

ধবাতলে নিপতিত হয়, মেইক্প ভীম।নক্ষিপ্ত নারাচ সমুদয় কর্ণকে বিদ্ধ 
বরিয়া সমর।জনে নিপতিত হইল | হে রাজন! পুরুষাভিমাশী মহাবীর 

কর্ণ এইকপে বুকোদরের শরাদ(তে ছিন্নচাঁপ ও বিকলাঙ্গ হইয়া অবিলম্বে 
অন্য রথে পনায়ন কাডনেন। 

£ 

রব 

্ 

দ্বাত্রংশদধিক শততম অধ্যায় । ১৩২। 

ধতরাট্র কহিলেন, হে জগ্গয়! যে কর্ণের প্রতি আমার পুত্রগণের 
মহতী জয়াশ! ছিল, ছুর্যোধন সেই কর্ণকে সমরপরাত্ুথ দেখিয়া কি 
কহিল? মহাবীর বৃকোদর কি প্রকারে সংগ্রাম করিল এবং মহাবল 
পরাক্রান্ত কর্ণই বা রণস্থলে বৃক্োদরকে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় সন্দর্শন 
করিয়া কি করিতে লাগিলেন ? 

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! মন্থণবীর কর্ণ পুনর্বার যথাধিধ হু" 
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জ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ পূর্বক মারুতোঁছিহ মভসাগরের নাক 

ভীমের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই সময় আপনার পুত্রগণ কর্ণকে 

রোষাবিষ্ট অবলোকন করিয়া! ভীমকে হুভাশনমুখে আহুত্ত বলিয়। বোধ 

করিতে লাগিলেন । মহাবল পরাক্রাস্ত কর্ণ অতি ভীষণ জ্যানাঘাষ ও 

রকরতলখ্বনি করত ভীনরখের অভিমুখীন হইলেন । আনন্তব ভীমের 

সহিত শৃতনন্দনের পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম শরন্ত ভইল। তখন 

বীরদ্বয় পরস্পন বধাভিলাষী হইয়া! রোমারুণলোটঢলে দি কশিয়ই লেন 

পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ ভুজন্্বয়ের ন্যান গঙ্ভান করিচে লাগি, 

লেন। পরে তীহারা পরস্পরকে ক্ষতরবিকিত।স বরিত কোপা বিষ্ট 

ব্যাত্র্থয়ের ন্যায়, জ্রতগামী শোনন্বয়ের ন্যাষ ও ভ্রু শযভঙ্বয়ের শ্যার 

সংগ্রাম করিতে প্রবুন্ত হইলেন। 

হে রাজন! পুরে দাতক্রীড়া, বলবাঁন, বিবাটি আগ মহিন ও 

বহুরব্রপূর্ণ রাজ্য অপইরএ অনিন্ত গা গুবণপের নে কেশ গা [পনি 

পুত্রগণের সহিত মন্ত্রণা কবিয়া সপুত্র। তপম্ষিনী কুক্তীপে মে দগ্ধ পরিতে 
সংক্প ও পাওবগণকে ছুঃখ প্রদান করপিয়াছিপেন, আপনার ছূর্দাতি গুত্র 

গণ দভামধ্যে ড্রৌপনীকে বে ক্রেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ছুশোঁপন 

ড্রৌপদীর যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেণ, কর্ণ সভামধ্যে পাধবদিগের 
প্রতি যে নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কোৌরবগণ হে কৃঞ্চে। 

তোমার ষগুডতিল সদৃশ স্বামিগণ বিনষ্ট হইয়া! শিএগামী তইয়া্ছ, তুমি 
অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর, এই বলিয়া বে, "আপনার পসমক্েই 

দ্রপদতনয়াকে অপমান করিয়াছিলেন, আপনার গুরুগণ দ্রৌপ্দীকে যে 
দাপীভাবে উপভোগ করিতে অভিলাষ ও পাগুবদিগকে যে ক্রুষ্ঠাজিন 

পরায়] বনগমনে আদেশ করিয়াছিলেন এবং আাপন।র তনয় ছর্ধেযাধন 

রোষভতর শৃন্যহৃদর বিপন্ন পাগুবদিগক্ে ভূশতুল্য জ্ঞান করিয়া গে আস্ফা- 
£ লন করিয়াছিলেন, ততকালে এই সমস্ত বৃন্তান্ত ভীগের মনে সমদি 

সি সি 
নী 
ন্যা রি 1 রি 

) / লাগিল। তিনি বাল্যকালাবধি যে শরমুদায় ব্লেশ পাইয়া চলেন, সেই 

সমস্ত স্মরণ করতযারপর নাই ছুঃণিত ও ক্রুব্ধ হইয়া স্ুবর্ণপৃষ্ট বৃহৎ 
কোদগু বিক্ষারণ করত প্রাণপণে কর্ণের জভিমুখে মধাবেগে গহন পুর্বাক 
ভাম্বর শাণিত শরনিকর বিস্তার করিনা দিনকবের করশকর সমান 

করিলেন । মহাবীর কর্ণ তদর্শনে হাস্য করি তে কারি ভত্ক্ষণাত স্বীর 

শর সমূহ দ্বারা ভীমসেনের শরনিকর ছেদন পূর্দক তাহাকে নিশিত 

শষ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাৰল ভীমঙ্েন জঙ্গুশাহত ধাতদের ন্যায় . 

নি 
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কর্ণণরে নিবারিত হইর়। দ্রুতৰেগে তাহার প্রতি ধাঘমান হইলেন । 
মহাবাছু কর্ণ সমরনমুত্সৃক মন্তমাতঙ্গবিক্রষ বুকোদরকে বেগে সমাগত 

দেখিয়৷ তাহার প্রত্/ুদগমন পুর্বক শতভেরীসমনিন্বন শঙ্খ প্রশ্বাপিত করি- 
লেন এবং অতি হৃষ্টচিত্তে বৃুকোদরের সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিতে 

লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পাতি সমবেত স্বীয় 

সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া কর্ণকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ত 

করিলেন । তখন মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছনন করিয়! 

স্বীয় হংসসন্নিভ শ্বেতাশ্বগণের সহিত তাহার খক্ষনবর্ণ কৃষ্তাশ্বদিগকে 

সমবেত করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবদৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার ধ্বনি 
সমুখিত হইতে লাগিল। এ বারদ্বয়ের পবনবেগগামী কৃষ্ণ ও শ্বেত ব্্ 

অশ্বগণ সম্মিলিত হইয় আব+নশমগুলস্থ সিতাপিত জলধরের ন্যায় শোভ। 

প্রাপ্ত হইল। 

হে মহারাঁজ। তখন কবৌরবপক্ষীর মৃহারথগণ কর্ণ ও ভীমসেনকে 

অতিমাত্র ক্রুদ্ধ অবলোকন করিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে কম্পিত হইতে লাগি- 

লেন। সমরস্থল কৃভান্তের রাজধানীর ন্যায় নিতান্ত ছনিরীক্ষ্য হইয়া 

উঠিল। মহ্ারথগণ এ জনশামধ্যে সেই বীরদ্বরের কাহারও জয় পরাজয় 
স্থির করিতে পারিলেন না; এঁবীনদ্বর পরস্পর নিকটবর্তী হইয়! অস্তর- 

বুদ্ধ করিতেছেন, এইমীত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । এ সময় শত্রু- 

নিহ্দন সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের সংহারাথী হইয়া পরস্পরের প্রত 

শর বর্ষণ পূর্বক গগনমগ্ল শরসমাচ্ছন্ন করত জলধারাববী জলধরের 

ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। উহইাদিগের কঙ্কপত্র পরিশোভিত হিরণ্মর 

শসজাল দ্বারা আকাশমগ্ল উন্কা বিভাসিতের ন্যাক্র ও শরতকালীন 

সারসরাজিস্মাচ্ছন্সের ন্যার শোভ1 পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর 
ক্কব্াজ্ঞুন বৃকোদরকে কর্ণের সহত নমরে সমবেত দেখিয়। তাহাকে 
অতিভারাক্তান্ত বিবেচন1 করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেন 

উভয়ে উভয়ের শরনিকর নিরাকরণ পূর্বক দৃঢ়তর শর প্রয়োগ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে, অসংখ্য অশ্ব, নর ও ভল্ভী সকল নিহত হইয়। ধরাতলে 

নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের পতনে অসংখ্য কৌরবসৈন্য বিনষ্ট 

হইল । মনুষ্য, অশ্ব ও কুঞ্জরগণ এইক্পে বিনষ্ট হইলে, তাহা দ্িগের মৃত 

কলেবরে ক্ষণকালনধো রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। 

স্পা সী ৪ ২ 



দ্রোণ পর্বব। ৩০৯ 

ব্রযস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় । ১৩৩। 

ধতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সপ্ত! ভীমসেন লঘ্ুবিক্রম কর্ণের সহিত 

যখন যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহার বলবীধ্য অতিশর অদ্ভুত 

বলিয়। “জ্ঞান হইতেছে । যে কর্ণ সব্ধাস্ত্রধারী সমপরোদ্যত যক্ষ, অস্ুর ও 

মানবগণ সমবেত দেবগণকেও নিবারণ করিতে পারে, সে বৃুকোদরকে 

কি নিমিত্ত পরাভব করিতে অদমর্থ হইল? যাহা হউক, কি প্রকারে 
এ বীরদ্বয়ের প্রথণ সংশরক্র সংগ্রাম সংঘটিত হইল, তুনি তাহ] বর্ণন 
কর। আমার বোধ হর, জয় বা পরাজয় উভয়েরই আয়ত্ত । হে সঞ্জয়! 

আমার তনর এর্যোধন কণের সাহায্যে সনরে সাভ্যকি ও কৃষ্জের সহিত 

পাওবদিগকে পরাজয় করিতে সাহপী হইল থাকেন ; কিন্ত আমি ভীম- 

শরে কর্ণকে বারংবার পরাজিত শ্রবণ করিয়া একান্ত মোহাভিভূত হই- 

তেছি। এক্ষণে আমার তনয়ের ছুর্নীতিপ্রভাবেই কৌরবগণ মৃত্যুমুখে 
নিপতিত হইতেছেন । কর্ণ কাচ পাওৰপিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ 

হইবেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত যত বার যুদ্ধ করিয়াছেন, তত 

বারই পরাজিত হইয়াছেন। দেবগণ সমবেত স্ুররাজ ইন্ত্রও যে পাওৰ- 

দিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না, হুম্মতি দুধ্যোধন তাহা বুঝিতে 

পারে না। মধুলাভাথী যেব্প বৃক্ষে আরোহণকালে আপনার অধঃপতন 
অন্ুধা'ন করে না, হুম্মতি ছয্যোধন সেইরূপ ধনেশ্বর সদৃশ ধর্শরাজের 
দন অপহরণ করিয়া আত্মবিনাশ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। 

এ ধূর্ত ছুম্মতি ছূর্য্যোধন শঠত। পূর্বক মহাত্মা পাওবধিগেপ রাজ্য অপ- 
হরণ করিয়া! তাহাদিগকে পরাজিত বোধে সতত তাহাদের অবমানন। 

করিরা থাকে। আমিও পুত্রবাৎ্সল্যে নিশাস্ত অতিভূত হৃইয়। ধর্মপ- 
রায়ণ পাগবদিগকে বঞ্চনা করিয়াছি । দূরদর্শী যুধিষ্ঠিপ বারংবার সন্ধি 
স্থাপনের বাসনা করিয়াছিল; কিন্ত আমার পুত্রগণ তাহাকে যুদ্ধে অশক্ত 

বিবেচন। করিয়া তাহার বাকে) উপেক্ষা প্রদশন করিয়াছে । হে সঙ্ত্য়! 
তুমি কহিল, মহাবীর বৃকোদর পূর্বের সেই সকল ছুঃখ ও অপকার ম্মরণ 

করিয়। কর্ণের লহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে । এক্ষণে কর্ণ ও ভীম পর- 

স্পরের বধসাধনে সমুদ্যত হইয়। যে্দপ যুদ্ধ করিয়ব্রছিল, তাহ। কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! অরণ্যনধ্যস্থিত কুঞ্জরযুগলের ন্যায় পর" 

স্পরবধাভিলাবী মহাবীর বুকোদর ও কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, . 
ক্তাহা শ্রবণ করুন। মহাবল পরাক্রাস্ত কর্ণ নিতান্ত কুদ্ধ ইইয়া পরাক্রম . 



৩১৩ মহাভারত । 

প্রকাশ পূর্বক ক্রোধপরবশ তীমনেনকে মহাবেগসম্পন তীক্কাগ্র ত্রিংশং 

শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন নিশিত তিন শরে তাহার শরাসন ছেদন 

করিয়া ভল্লান্তে তাহার সারথির প্রাণ সংহার পূর্বক রথ হইতে তাহারে 

ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। তখন কণ” তাহারে বিনাশ করিবার 

নিমিত্ত কনকবৈদূ্ধ্য সমলঙ্কৃত, দণ্ডসম্পন্ন কালশক্তির ন্যায় প্রাণাস্তকর 
এক মহাশক্তি গ্রহণ, উৎক্ষেপণ ও সন্ধান পুর্্বক বত্র ন্যায় ভীমের 

প্রতি নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । ছুর্যোধন প্রভৃতি 

আপনার আত্মজগণ সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ 
করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর অগ্নি ও কুর্ধ্যপ্রভ নিশ্মোকনির্মুস্ত 

ভীষণ ভুজগ সদৃশ সেই কণ নির্ক্ত শক্তি সাত শরে নভোমগুলেই 
ছেদন করিয়! ফেলিঙ্গেন; এবং কর্ণের জীবনানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 

যেন রোষভবে তাহার প্রতি সুবণপুঙ্খ শিলাশিত যমদণও্ সদৃশ সায়ক 
সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কণও অন্য ধন্থুক গ্রহণ করত 

আকর্ষণ করিয় শপনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ভীমসেন নতপর্ধ 

নয় শরে সেই কর্ণ বিষুন্ত শর সকল ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন । 

হে রাজন্! এইরূগে ভীহার। কখন গাভীলাভার্থী প্রনন্ত বৃষভদ্ধরের 
ন্যায় চীৎকার, কখন আমিষলোতী শার্দুলদ্বয়ের ন্যায় তর্জন গর্জন, 

কখন পরম্পরের প্রতি প্রহাঁরে সমুদ্যত, কথন পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ এবং 

কখন বা গোষ্টস্থিত মহাবৃষভদ্বয়েব ন্যায় সরোষ নয়নে পরস্পরকে সন্দ- 

শন করিতে লাগিলেন । মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ সমাগত হইয়া পরস্পরের প্রতি 

দশন প্রহার করির1 থাকে, তাহারা সেইকপ রোবারণনেত্রে পরস্পরের 

প্রতি শরবর্মণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কখন হাস্য, কখন ভৎ্- 

সন ও কখন বাঁ শঙ্খ ধ্বনি করিতে প্রবৃন্ত হইলেন । এইকপে তাহাদিগের 

লোমহ্র্ষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীম কর্ণের 

শ্রাসনের মুট্টিদেশ ছেদন ও খেতবণ অশ্বদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করত 

রথোপস্থস্থিত সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ এই- 
রূপে তীমশরে হতাশ্ব, হতসারথি ও বিমোহিতপ্রায় হইয়া] চিস্তাসাগরে 

নিমগ্ন হইলেন এবং ততকালে কর্তব্য বিষয়ের কিছুই স্থির করিতে পাগ্সি" 

লেননা। 

হে রাজন! তখন মহারাজ ছুর্যোধন কর্ণনকে নিতান্ত আপদাপন্ন 

নিরীক্ষণ ক্ন্রয়। ক্রাধকম্পিতকলেবরে ছুর্ভয়ক কহিলেন, হে ছুর্জয় । 



দোঁণ পর্ব । ৩১১ 

& দেখ, বুকোঁদর কর্ণকে শরজাঁলে সাতিশয় নিপীড়িত করিতেছে ; অত- 

এব তুমি কর্ণের সাহায্য করিবার নিমিত্ত সত্ব গমন পুর্ব্বক শ্বশ্রশুন্য 

ভীমকে সংহার কর। তখন আপনার পুত্র ছঙ্জয় জোম্টভ্রাতাঁর আজ্ঞ! 

শিরোধাধ্য করিয়! শরজাল বিস্তার পূর্বক তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত বুকোদ- 

পের প্রত ধাবমান হইলেন এবং ভীগসেণকে নয়, তাহার অশ্বদিগকে 

আট ও সারথিকে ছয় শরে নিপীড়িত করত তিন শরে তাহার কেতু বিদ্ধ 

করিয়া পুনর্বার তাহ!র প্রতি সাত শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভীম- 

সেন সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া শর সমূহ ছ্বারা দুর্ভয়ের মর্ম বিদ্ধ করত 
তাশ্ব ও সঁরেণির সহিত তাহাকে কৃত্ান্তভবনে প্রেরণ করিলেন ! মহা- 

বীর কর্ণ দুঃখিতচিত্তে অবিরল বাম্পপুরিত লোচনে গেই দিব্যাতরণমণ্ডিত 

ধরাতলে নিপতিত, ভুজঙ্গের ন্যায় বিলুগিত* হুর্জয়কে প্রদক্ষিণ করিতে 

লাগিলেন। এ সময় বুকোদর সেই প্রধান বৈরী কর্ণকে বিরথ করিয়া 

হাস্য বদনে শতদ্রীতে থেরপ শঙ্কু বিদ্ধ করে, সেইরূপ কর্ণের কলেবরে 
শরজাল বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ কর্ণ এইবূপে ভীমশরে 

ক্ষতবিক্ষতাঙ্ হইয়খও ক্রোধপরায়ণ ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিলেন না । 

২০0 ৭-ি 

চতুস্ত্িংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৩৪। 

হে রাজন! মহাবীথ কর্ণ বৃকোদরের ভীষণ শরনিকর দ্বারা পুন- 
ধ্ার বিরথ ও পরাভত হইয়া সত্বরে অন্য রথে আরোহ্ণ পূর্বক 
বুকোদরকে শরবিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্তমাতঙ্গদ্বয় যেরূপ 
একত্রিত হইয়া! বিশাল দখনাগ্র দ্বার পরস্পরকে প্রহার বরে, সেই- 
দ্ূপ এ বীরদ্বয় আক্ণাকৃষ্ট শরঙ্াল বস্তার পুর্বক পরস্পরকে প্রহার 
বরিতে আরম্ত করিলেন। তখন মহাবীর কণ ভীমের উপর শর বর্ষণ 
পৃর্ববক সিংহনাদ করত পুনর্বার শরসমুহে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । বুকোদর প্রথমতঃ তাহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় 
বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর কণ” ভীমের বক্ষঃস্থলে নয় শর 
শিক্ষেপ করিয়া এক শাণিত সায়কে তাহার ধ্বজ বিদ্ধ করত গর্জন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এ সময় তীমকম্্া ভীমনেন, যেমন ত্কুশ দ্বারা মাত- 
্গকে ও কষা দ্বারা অশ্বকে আঘাত করে, সেইরূপ ত্রিষষ্টিসায়কে কর্ণকে 
বিদ্ধ ক্রতে লাগলেন। 
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মহাঁরথ কর্ণ এই রূগে ভীমশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধারুখনয়নে 
স্বক্কণী লেহন পূর্বক ভীমসেনকে সংহার করিবার মানসে দেবরাজ 
নির্ম্ত বজ্জের ন্যায় ন্যায় সর্বদেহবিদারণক্ষম এক শর পরিত্যাগ কপ্সি- 

লেন। প্র বিচিত্রপুঙ্খ শর কর্ণের শরাসন হইতে নিক্ষিপ্ত হউয়] বৃকোদ- 

রের কলেবর ভেদ করত ভূগর্তে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবল পদ্রাক্রাস্ত 
ভীমসেন সাতিশয় কোষপরবশ হইয়।! অবিচলিতচন্তে এক চতুহস্ত পরি 

মি, মট কোণ সম্পন্ন, স্বর্ণ পরিশোভিত, বজ সদুশ, গুরুতর গদা গ্রহণ 

পুব্বক দেবরাজ যেৰপ অস্থরগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, নেইবধপ সেই 

গদাঘাতে কর্ণের অশ্বগণকে সংহার করিলেন এবং ততৎ্পরে শর সমূহে 

উাঁহাঁর সারথিকে বিনষ্ট করিয়া] ক্ষুব দ্বারা উহার ধ্বজ ছেদন করিরা 

ফেলিলেন । তখন কর্ণ সাতিশয় বিমনায়মান হইয়া সেই অশ্ব, সারথি 
ও ধ্বজশুন্য রথ পরিত্যাগ পৃব্বক শরাসন আকর্ষণ করত ধরাতলে অব- 

স্থিতি করিতে লাগিলেন। আমর তাহাকে বথবিহীন হইয়াও শত্রু 

নিবারতণ সমুদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া বিম্ময়াবিষ্ট চিন্তে তাহার অসাধারণ 

ৰলবীর্ধা দর্শন করিতে লাগিলাম । 

সেই সমপ্ন কুরুরাজ ছর্য্যোধন কর্ণকে রথশুন্য অবলোকন করিয়! 
ছুশ্মঘকে কহিলেন, হে ঘন্মপ [ বৃকোদর কর্ণকে বিরথ করিয়াছে; 

অন্তএব তুমি স্বরে উহাকে রথে আরোপিত কর। ছুর্দাথ দুর্ষ্যোধনের 

বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া কণ্দের নিক্ট গমন পূর্বক শরজাল বিস্তার 

করত বৃুকোদরের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সময় মহাবল পরাক্রাস্ত 

তীনসেন ছুম্মখকে কণের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া অতিথষ্টচিত্তে হৃকণী 

লেহন করিতে লাগিলেন । তুৎপবে শরবর্ষণ পূর্বক কর্ণকে নিবারণ 

করত সত্বরে ছুশ্বখের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্ব নয় শরে তীহাকে 
শমনভবনে পপ্ররণ করিলেন । ছুন্মখ নিহত হইলে, মহাবীর কর্প তাহার 

রথে আরোহণ করিয়। প্রচণ্ড মার্ডণ্ডের ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিলেন 

এবং ছুর্শ,খকে রুধিবাক্ত কলেবর, ভিন্নবন্ম ও ভূতলশায়ী নিরীক্ষণ পুর্বক . 
মুহ্র্ভকাল সংগ্রামে নিরস্ত হইয়া! বাম্পাকুললোচনে তাহাকে প্রদক্ষিণ 
ও অতিক্রম করত দ্রীঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ইতিকর্তব্যতা 
বিমুঢ় হইলেন । 

এই অবদরে মহাবীর ভীমসেন কর্ণের প্রতি চতুর্দশ নারাচ নিক্ষেপ 
করিলেন। সেই ভীম নর্মুক্ত শোণিতপায়ী হেমচিন্রিত সুবণ পুঙ্থ 

নারাচ সমুর্ঘর দশ দিকৃ উত্তাঁসিত করিয়া তাহার, কবচ তেদ ও রুধির 
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গনি পুর্ব্বক গর্ভে প্রবেশ করত বিলমধ্যে অর্দপ্রবিষ্ট ক্রোধোম্মত্ব উবগ 

সমূহের ন্যার শোভমান হইল। তখন মহাবলশালী কর্ণ অবিচাবিত 
চিত্তে স্বর্ণথচিত ভয়ঙ্কর চতুর্দশ নাবাচ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ বরিলেন। 

এ সকল নারাচ ভীমের দক্ষিণ ভূল ভেদ করত খগকুলের কুঞ্জ গ্রবেশেৰ 

ম্যায় ধরীতলে প্রবেশ করিল। দিবাকর অস্তমিত হইলে, তাহার ভাম্বব 

অংশুজাল মেবপ শোভা] পাইয়া থাকে, দেই কর্ণনির্খস্ত নারাচ সকল 

ধরাঁতলে প্রবেশ করত সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিল । ভীমপরাক্রম 

ভীমসেন ধ্ী সকল মর্খ্রভেদখ নারাঁচে অতিমাত্র বিদ্ধ হয়] বারিধারাজ্রাী 

ধরাধরের ন্যায় অবিরত রুধিরধার! ক্ষরণ করিভে লাগিলেন । তখন 

তিনি খগরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগশালী তিন শরে কর্ণকে এবং সাত 

শরে তাহার সারথিবে বিদ্ধ করিলেন। মঞ্জাবশা কর্ণ ভীমের ভূজবলে 

সাতিশয় নিপীড়িত ও নিতান্ত কাতর হইরা জংঞগ্রাম পরিত্যাগ পর্ধক 

মতাবেগশালী তুরঙ্গঘুদায় সঞ্চালন করত পলারন করিছে লাগিলেন। 

তখন মহাবল পরাক্রাস্ত ভীমসেন স্থবর্ণমপ্তিত শবাসন বিষ্ফাবিত কররয়। 

$ প্রদীপ্ত পাঁবকেব ন্যায় বণশ্লে অবস্থান কবিলেন। 

৭ ৯০০৩০০ক৭ 

পঞ্চত্র“শদ ধিক হাতত অধ্যায় । ১৩৫ 

ধ্বাষ্ কহিলেন, ঠে সঞ্জয! অপিপধিতকব শ্রকমকাবে ধিক ' মামি 

দৈবকেউ শ্রেষ্ঠ বলিয়। বিবেচনা! কবি । মহাবীর কর্ণ কৃষ্ণের সহিত 
পাণ্ডৰগণতে রণস্থলে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদশন করিয়া 
থাকে; কিন্ত সে বৃকোৌদবের শর সমূভে নিপীড়িত হইয়া] তাভাবে পরা- 

জয় কবিতে সমর্থ হইল না। কর্ণ সদৃশ যোদ্ধা পুথিবীমধো "আঁব কেহই 

নাই; আমি এই কগ! দ্র্ম্যোধনের মুখে বারবার শ্রবণ কবিয়াচ্টি। 
মুঢমতি ছুর্য্যোধন পুর্বে আমাকে কহিয়াছিল, কর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত, দুট- 

ধন্বা ও র্লুমশূন্য ; তিনি মামার সাভাবা করিলে, ভতবীর্ধা বিচেল্প্রায 

পাঁগুবগণের কথা কি বলিব, দেবগণও আমাবে পবাঁজয কবিতে সমর্ণ 

হন না; কিন্তু এক্ষণে সেকর্ণকে নির্বিষ ভুজঙগেবন্্ায় পরাজিত ও বণ- 

স্থল হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়া কি কহিতেছে? কি আশ্চর্যা ! 

ধস তর্ষ্যোধন মোহাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে একাত্ত অপটু একমাত্র দর্খগকে 

শলমুখে পতঙ্গের নায় সমরে প্রেরণ করিয়াছি । মহাবীর রানি 



৩১% মহাভারত | 

মদ্ররাঁজ ও কৃপ ইহার] কর্ণের সহিত সমবেত হইয়। ভীমের সমক্ষে অব- 

স্থান করিতে সমর্থ হন না। ইহার! সেই কালাস্তক যম সদশ ভীমকর্দা- 
ভীমসেনের অযুত নাগতুল্য বল ও ক্তুর বাবসায় অবগত হইক্স কি নিমিত্ব 
তাহার রোষানল প্রজলিত করিয় দিবেন; কিন্তু একমাত্র কর্ণ স্বীয় বাছ- 

বল্ অবলম্বন পূর্বক ভীমকে অনাদর করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অস্থরবিজয়ী দেবরাজের ন্যায় ভীমসেন তাহারে 
পরাজয় করিয়াছে । অতএর ভীমকে সমরে পরাজয় কর কাহারও 

সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ভীম ধনঞ্ীয়কে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দ্রোণকে 

গপ্রমখিত করিয়।! আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, বজ্র প্রহারে 

উদাত দেবরাজ ইন্দ্রের সম্ম্থীন অস্থরের ন্যায় কে জীবিতনিরপেক্ষ 
হুইয়। তাহার সমক্ষে গমন 7 অবস্কান করিতে সমর্থ হইবে? মনুষ্য 
শমন ভবনে গমন করিয়! প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে? কিন্ত ভীমের হস্তে 

নিপতিত হইলে কিছুতেই প্রতিগমন করিতে সমর্থ হয় না। যাহার! 
মোহাবিষ্ট হইয়া ক্রোধপরায়ণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই 

সমস্ত অল্লতেজ। মন্তুষ্যগণ বহি মধ্যে প্রবিষ্ট পতঙ্ষের ন্যায় বিনষ্ট হই- 
য়াছে। তীমসেন রোষপরবশ হইয়া কৌরবগণ সমক্ষে সভামধ্যে আমার 

পুত্রগণকে বধ করিবার নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ছঃশসন্ 

ছর্য্যোধনের সহিত তাহা ম্মরণ ও কর্ণকে পরাজিত নিরীক্ষণ করিয়া! ভয় 

প্রযুক্তই ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছে । মন্দমতি দুর্ষ্যোধন 
সভামধ্যে বারংবার কহিয়াছিল, আমি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত 

হুইয়। পাওবগণকে পরাগ্িত কবির; কিন্ত নে এক্ষণে ভীমের ভূজবলে 
কর্ণকে পরাগিত ও রথশূন্য নিরীক্ষণ এবং কষ্জের প্রত্যাখ্যান বিষয় 

স্বরণ পূর্বক অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে । সে নিজদোষেই ভ্রাতগণকে 
ভীমশরে নিহত দেখিয়া অতিশয় আকুলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
যাহা হউক, এক্ষণে কোন্ জীবিতলাভার্থাঁ ব্যক্তি সাক্ষাৎ কৃতাস্ত সদুশ 

নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ক ভীমায়ুধ ভীমের প্রতিকৃলে গমন করিবে । বোধ 

হয়, মনুষ্য বাড়বানল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মুক্তি লাভ করিতে পারে; 

কিন্ত ভীমের সম্মুখে গমন করিলে তাহার আর কিছুতেই নিস্তার নাই। 
অর্জুন, কেশব, সাতাকি ও পাঞ্চালগণ রোষপরৰশ হইলে প্রাণরক্ষণেও 

নিরপেক্ষ হুইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের 
প্রাণ সংশয় হইয়। উঠিয়্াছে। 

সঞ্জয় কহি?লন, রাজন্! আপনি এক্ষণে এই লোকক্ষয় উপস্থিত 
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দেখিয়া শোক করিতেছেন, কিন্তু আপনিই ইহার মুল কারণ সন্দেহ 

দাই। আপনি পুত্রগণের বাক্যে বৈরানল প্রজ্ষলিত করিয়াছেন এবং 

মনুষ্য যেমন হিতকর ওষধ পানে একান্ত পরাজ্জুখ হয়, জপ আপনিও 

হহদগণের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিতেছেন। হে নরোম] আপনি 

ত্বয়ং নিষ্ভান্ত হুর্জয় কালকুট পান করিয়াছেন, এক্ষণে ভাভর লও কুল 
প্রাপ্ত হউন। যোধগণ সাধ্যান্নসারে যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি আপনি 
তাহাদের নিন্দায় প্রবৃস্ত হইয়াছেন । যাভা হউক, এক্ষণে “যকুপ যুদ্ধ 

হইয়াছে, তাহা আদেযোপাস্ত বর্ণন করি তছি, শ্রবণ করুন 

অনস্তর আপনার পুত্র হুম্মর্ষণ, ছুঃসহ, ছুর্দাদ, দুর্ধর ও জয় এই পচ 

ষহোদর কর্ণের পরাজয় দর্শনে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ভীমের প্রতি ধাব- 
মান হইলেন এবং তাহারে পরিবেষ্টন করিয়] শলভশ্রেণীর ন্যায় শরনিকরে 
দশ দিক্ পরিব্যাপ্ত করিতে লাগিলেন । মহাবীর ভীম সেই সমস্ত দেৰ. 

রূপী রাজকুমারগণকে সহসা সমাগত দেখিয়' হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করি- 

লেন। তখন কর্ণ দুনধর্ষণ প্রভৃতি আপনার মাম্বজগণকে ভীমের সম্ম্থীন 

দেখিয়া স্বর্ণপুঙ্থ শিলানিশিত সুতীক্ষশর বর্ষণ পূর্বক তাহার নিব বধ 

হইলেন। এসময় মহাবীর ভীম আপনার পুত্রগণকর্তৃক নিব" নল 
হইয়াও সত্বরে কর্ণের প্রতি গমন ক্রিলেন। খন আপনার পু” 
কর্ণের চতুর্দিকে অবস্থান পুর্ধবক ভীমের প্রতি সন্নতপর্ব শরজাল নিক্ষেপ 

করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্দশনে কুদ্ধ উইয়। 

পঞ্চবিংখতি বাণ নিক্ষেপ পূর্বক সেই হছুন্র্ষণপ্রমুখ পঞ্চ ভ্রাভারে অঙ্থ ও 

সারথির সহিত শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। বিচিত্র কুন্মবিরাজিত 
পাদপদল যেমন সমীরণপ্রভাবে ভগ্রহইয়। যায়, তন্রপ তাহারা সারথি- 
দিগের সা€ত বিগতপ্রাণ হইয়া রথ হইতে তৃতলে নিপতিত হইলেন। 
হে রাজন্! মহাবীর ভীম এইক্পে কর্ণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করত 

আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন দেখিয়, সকলেই বিশ্ময়াপন্ন হইল। 

তখন হৃতপুত্র কর্ণ ভীমের নিশিত শরে নিবারিত হইয়া তাহার প্রতি 

দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ভীমও রোষারণলোৌচনে শরাসন বিশ্ফা 

রণ পূর্বক বারংবার তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে আরস্ত করিলেন। 

ষট্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় । ১৩৬। 

হেরাজন্! অনন্তর মহারথ কর্ণ আপনার আক্মজগঞ্জক ভীম শরে 
ঙ ঢ / 
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নিহত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট ও আত্মরক্ষার হতাশ হইলেন এবং তাহারই 
প্রত্যক্ষে আপনার পুত্রগণ বিনষ্ট হইতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি তৎকণলে 

আপনারে অপরাধী বোধ করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর ভীম পুর্বব- 

বৈর স্মরণ পূর্বক ৫রোষপরবশ হইয়। সসম্ত্রমে কর্ণের প্রতি নিশিত শর- 
নিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণ প্রথমতঃ তাহারে পাঁচ বাণে 

বিদ্ধ করিয়া পুনরাঘ্র হাস্যমুখে হেনপুঙ্খ শ্রিলাশিত সপ্ততি সায়কে বিদ্ধ 

করিলেণ। ভীমসেন সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত শরনিকর লক্ষ্য না করিয়াই 
তাহার উপর আনতপব্ব শত শর নিক্ষেপ পূর্বক পুনরায় সুত্তীক্ষ পাচ 

বাণে তাহার মর্মস্থল বিদ্ধ করিয়। এক ভল্লে তাহার শরাসন ছেদন 

করিস ফেলিলেন । তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অন্য শরাসন 

গ্রহ্ণ পূর্বক শর দমুহে ভীমন্নকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন 

মহাখীর বৃকোদর ক্রোধভবে কর্ণের সাথি ও অশ্বগণকে সংহার করিয়। 

পুনরার হারামুখে তাহার স্ুবর্ণপৃষ্ঠ শরানন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
পরে মহারথ কর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়। ক্রোপভরে গদা গ্রহণ পূর্বক 

ভীমের গ্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত গদ| 

আগমন করিতে দেখিয়। সৈন্যগণের সমক্ষে শরসমূতে নিবারণ পূর্বক 

কর্ণের সংহার করিবার অভিলাষে অনবরত সহত্র সহম্র বাণ নিক্ষেপ 

করিলেন। মহাবলশালী কর্ণ স্বীয় শবসমৃহে ভীমসেনের সায়ক সমুহ 

শিরাকৃত করিরা অসংখ্য শর নিক্ষেপ পুর্বক তাহার কবচ ছেদন করিয়। 

কফেপিলেন এবং সৈন্যগণ সমক্ষে তাহারে লক্ষ্য করিয়। পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্র" 
কান্ধ নিক্ষেপ করিলেন। তদ্র্শনে সকলেই সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। 

তখন মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাসক্ত হইয়। কর্ণের প্রতি সন্নতপর্ধ্ষ 

নয় শর শিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল তীক্ষ সায়ক কর্দে, কবচ ও 

দক্ষিণ ভু্গ ভেদ করিয়া ভূজগগণ যেরূপ বল্ীক মধ্যে প্রবেশ করে, 

সেইবপ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। এই প্রর্ারে মহাবীর কর্ণ ভীমশব্রে 
সমাচ্ছন্ন হইর1 পুনরায় সমরে পরাঘুখ হইলেন । তাহ। দর্শন করত 

রাজা ছুধেযাধন ভ্রানৃগণকে সঙ্বোধন পৃব্বক কহিলেন, ছে ভ্রাতৃগণ ! 

তোমর। প্রযত্বপহকারে সত্বর বণের রথাভিমুখে ধাবমান হও। হে 

মহারাজ । তখন আপনাপ পুত্র গিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চাকুচিত্র শরাসন, 

চিত্রাযুধ ও চিত্তরবন্থা ইহার! ভ্যেন্ঠ ভাতা ছুধ্যোধনের আজ্ঞা লাভ করিয়। 

শর সমুহ ব্ধণ পুর্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম- 

সেন তাহার! উপস্থিত না হইতে হইতেই একমাত্র *রে তাহাদিগকে 
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বিনাশ করিলেন । তাহারা ও তৎক্ষণাৎ বাতভগ্র দ্রমের ন্যায় সমরক্ষেত্রে 

নিপতিত্ত হইলেন । তখন মহাবীর কণ আপনার মহারথ পুন্রগণকে 

বিনষ্ট দেখিয়া] অস্রপূর্ণলোচনে বিছুরের সেই সমস্ত বাকা স্মরণ করিতে 

লাগিলেন । অনন্তর তিনিবিহিত বিধানে সুসজ্জিত অন্য রথে আরোহণ 

পূর্বক শীঘ্র যুদ্ধার্থ ভীম সমীপে উপনীত হইলেন। তখন এ মহাবীরদ্বয়্ 

স্থবর্ণপুঙ্গ স্থুশাণিত শরজালে পরস্রকে বিদ্ধ করিয়া দিবাকরকরসম্বলিত 

জলধরনুগলের ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগিলেন । অনন্তর মহাবল বৃকোদর 

ক্রোধভরে ভান্গর নিশিত ষট ত্রিংশৎ ভল্ল দ্বা রা কর্ণের কবচ ছেদন করিয়া 

ফেলিলেন। হুভতনয় কর্ণ ও আনতপর্ব পঞ্চাশ শরে তাহারে বিদ্ধ 

করিলেন। তখন সেই রক্তচন্দনচর্চিত বীরদ্বয় শরবণাঙ্কিত ও শোণিতলিপ্ত 

কলেখর হইয়া পমুদিত চন্দ্র হূর্ষ্যের ন্যায় €শোভা ধারণ করিলেন । তথ 
কালে তাহাদের বর্ম ছিন্ন ভিন্ন ও শরীর শোণিতলিপ্ত হওয়াতে তাঁহারা 

নির্মোক নির্মক্ত ভূঙঙ্গদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। 

অনস্তব সেই ক'রৰয় দশন গ্রহারে সমুদ্যত ত্র্যান্দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে 

শন্্ প্রহার ও নলিলধারাবর্ষী মেঘন্বয়ের ন্যায় পরম্পরের প্রতি নিরস্তর 

শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ বিশাল 
দখন দ্বারা পরস্পরের দেহভেদ করিয়া থাকে, তন্্রপ তাহারা শরনিকর 

বর্ষণ পৃৰ্বক পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে লাগেলেন। তাহারা কথন 

সিংহ নাদ, কখন শর বর্ষণ, কখন ক্রীড়া, কখন সরোষনয়নে পরস্পরের 

তি দৃষ্টিপাত ও কখন বা রথ দ্বারা মগুলাকাঁরে পরিভ্রমণ করিতে লাগি- 

লেন। সেই নিংহবিক্রম মহাবীরদ্বয় গাভী লাভে সমুততহুক বৃষভদ্বয়ের 
ন্যায় গভীর নিনাদ পূর্বক ইন্দ্র ও বৈরোচনের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাসে 
প্রবৃন্ত হইলেন। তখন মহাবীর বুকৌদর শরাসন আকর্ষণ পূর্বক বিহ্য- 

দামবিলসিত অন্থুদের ন্যায় সমরঙ্গেত্রে শোভিত হইতে লাগলেন । তিনি 

সলিলধার1 সদৃশ স্থৃবর্ণপুঙ্খ শর সমূহ দ্বারা পৰ্বভোপম কর্ণকে সমাচ্ছন্ন 

করিয়। ফেলিলেন। তাহার শরাসনধ্বনি অশনিনির্ধোষের ন্যায় শ্রুত 

হইতে লাগিল। হে রাজন! তখন আপনার ভনয়গণ ভীমের সেই 
অদ্ভুত বলবীর্য অবপোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর বৃকো* 

দ্র অজ্জঞুন, কেশব, সাত্যকি ও চক্ররক্ষকদ্বয়কেে আনন্দিত করিয়! কর্ণের 

সহিত অতি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। আপনার তনয়গণ 

তীঁমের অসাধারণ পরাক্রম, ভুজবীর্ধা ও ধৈর্য অবলোকন করিয়া নিতাস্ত 
বিমনায়সান হইলেন । 
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হে রাজন্! মত্ত মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দী মাতঙ্গের গর্জন সহা করিক্ে 

পারে না, সেইরূপ কর্ণ ভীমসেনের জ্যানির্ধোষ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন 

না। তিনি ক্ষণকাল ভীমসেনের নিকট হইতে অপস্কত হইয়া ভীমশরে 
নিপাতিত আপনার তনয়গণকে অবলোকন করত নিতান্ত বিমনায়মান ও 

সাতিশয় ছুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক 
পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ক্রোধে লোহিত- 

লোচন হইয়া ভীষণ পন্নগের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে শর বর্ষণ পূর্ব্বক 
ক্ষিগুরশি দিবাকরের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম” 

সেন প্রভাকরের কিরণজালের ন্যায় কর্ণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন | 

পক্ষিগণ যেরূপ বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ময়ুরপুচ্ছবিভূষিতরাধেয়- 
নিক্ষিপ্ত শরজ!ল ভীমসেনের সর্বাঙ্গে প্রবিষ্ট হইল। তৎকালে কর্ণশরা- 

সনচ্যুত সু বর্ণপুঙ্খশরজাল উপযু্পরি পতিত হইয়। শ্রেণীৰদ্ধ হংসরাজির 
ন্যায় বিরাজিত হইতে লাণিল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, শর 

সকল চাপ, ধবজ, ছত্র, ঈষামুখ ও রথের অন্যান্য উপকরণ হইতে বিনির্গত 

হইতেছে । এইরূপে মহাবীর কর্ণ বেগবান স্থবর্ণময় শর সকল পরিত্যাগ 

করিয়া নভোমগুল পরিপূর্ণ করিলেন। কিন্তু মহাবল ভীমসেন তদর্শনে 

কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তখন তিনি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়! নয় 

শরে সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত অস্তকসদৃশ শরজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! স্থুশাণিত 

বিংশতি শরে রাধেয়কে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ প্রথমে শরজালে ভীম- 

সেনকে যেরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভীমসেন তাহারে সেই- 

রূপে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে রাজন্! তখন আপনার পক্ষীয় 

বীরগণ ও চারণগণ ভীমসেনের বিক্রম দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়! 
তাহাকে ধন্যবাদ করিতে লাখিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় ভূরিশ্রকা, 
ককপাচার্্য, অশ্বখাম।, মদ্ররাজ, জয়দ্রথ ও উত্তমৌজা এবং পাগুবপক্ষীয় 
যুধামন্থ্য, সাতাকি, কেশব ও ধনপ্রয় এই দশ জন মহারথ ভীমকে ধনা- 
বাদ প্রদান পূর্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাখিলেন। তন্িবন্ধন 

সমরক্ষেত্রে অতি ভীষণ লোমহর্ষণ শব সমুখিত হইল। 
হে কুররাজ! তখন আপনার পুত্র রাজ। ছুর্যযোঁধন সত্বরে মহাধনু্ভর 

লহোদরগণকে কহিলেন, ছে ভ্রাতৃগণ ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক; 
তোঁমরণ শীষ কর্ণের রক্ষণে সয় হইয়া! সাহার নিকট গমন করত তাহাকে 
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মের হস্থ হইতে পরিত্রাণ কর। নচেৎ ভীমসেননিক্ষিপ্ত 'সায়কসমূহ 
রাধেয়কে সংহার করিবে । তখন আপনার সাত পুত্র হু্যোধনের আদে- 

শান্ুসারে ক্রোধন্তরে ভীমাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাহারে নিবারণ 
করিতে লাগিলেন । শ্ত্রীষ্মাস্তে জলধর যেমন জলধারায় পর্বকে আবৃত 

করে, তদ্রপ তাহার বুকোদরকে শরধারায় সমাচ্ছল্ন করিলেন। প্রলয়” 

কালে সপ্ত গ্রহ যেরূপ ইন্দুকে নিপীড়িত করে, সেই সপ্ত মহারগ সেই 

রূপ বৃকোদরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ব হইলেন। এ সময় মহাবীর 
ভীম পূর্ব বৈর স্মরণ করিয়া দুঢ়তর মুষ্টিপরিশোভিত শরাসন আকর্ষণ 
পূর্ব্বক সেই সপ্ত মহারথকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করত তাহাদের গান্ধ 

হইতে জীবন নিষ্ধাসিত করিয়াই যেন দিবাকর কিরণ সদৃশ সাত শর 
তাহাদিগের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। ,বৃকোদর নির্মক্ত সুবর্ণপরি- 
মণ্ডিত নিশিত শরনিকর তাহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ ও শোণিতপান করত 

রুূধিরাক্ত ও গগনমার্গে সমুখিত হইয়া ব্যোমচারী বহছুসংখ্যক গরুড়ের 
ন্যায় শোভ। ধারণ করিল। আপনার পুত্রগণ তিন্নহদয় হইয়! রথ হইতে 

ধরাতলে নিপতিত হইলেন । তীহাদ্িগের পতনকালে বোধ হইল যেন, 
শৈলসানুসমুদ্পন্ন মহীরুহু গজতগ্র হইয়া ধরাতলে নিপতিত হুইতেছে। 

হে রাক্গন্! এইরূপে শক্রঞয়, শত্রসহ, চিত্র, চিত্রায়ুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন ও 

বিকর্ণ আপনার এই সপ্ত পুত্র নিহত হইলেন। তন্মধ্যে পাগডবপ্রিয় বিক- 

পের নিমিত্ত ভীমসেন শোকে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, 

হেবিকর্ণ। আমি সংগ্রামে তোমাদিগের শত ভ্রাতাকে সংহার করিব 

বলিয়া! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম) সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার 

নিমিত্তই আজি ভূমি নিহত হইলে । তুমি আমাদিগের বিশেষতঃ ধর্ম 
রাজ যুধিষিরের প্রিয়নাধনে অন্ুুরক্ত ছিলে । হে ভ্রাতঃ ! তৃমি, সংগ্রা- 

মই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম বলিয়! ন্যায়ান্ুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়- 

ছিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত অনুতাপ কর1 বিধেয় নহে। 

হে কুরুরাঁজ! এইরূপে বুকোদর কর্ণের সমক্ষে আপনর পুত্রগণকে 

বিনষ্ট করিয়া! ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্দ- 

রাজ যুধিষ্ঠির মহাধনুদ্ধর ভীমের এ সিংহনাদ শ্রবণ পূর্বক আপনাকে 
জয়শালী বিবেচনা করিয় সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং স্বমহান্ বাদিত্র- 
ধ্বনি করত ভ্রাতার পিংকনাদ প্রতিগ্রহ করিলেন। ধর্রাজ যুধিটির 
এইক্পে হাবীর ভীমসেনের সঙ্কেত শ্রবণ পূর্বক অতিহৃষ্টচিত্তে শঙ্- . 
বিপগ্রগণ্য মাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হুইলেন।। এ দিকে রাজা - 
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ছুরধ্যোধন একত্রিংখৎ সহোদরকে বিনষ্ট দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন 

যে, মহামতি বিছ্ুর যাহা কথিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা যথার্থই হইতেছে । 

মহারাঁজ ছুর্য্যোধন এইবপ চিন্তা করনত ইতিকর্তবাতা বিমূঢ় হইলেন । 

হে রাজন! আপনার পুত্র ছুর্মতি দূর্ষেযাধন ও ছুরাত্মা কর্ণ দাতত্রীড়া 

সময়ে দভানধ্যে দ্রৌপদদীকে সমানীত করিয়া সমুদয় পাুবের, (কৌরব- 

গণের ও আপনার সমক্ষে পাঞ্চালীকে সম্বোধন পূর্বক কহিয়াছিলেন ষে, 

ভে কৃষে। পাঞ্চবগণ নিঠত ৪ শাঙখত নিরয়গাঁমী হইয়াছে; অতএৰ 

তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর। এক্ষণে সেই পরুষ বাক্যের ফল- 

প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে । আপনার পুত্রগণ মহাত্মা পাগ্ুবদিগকে 

যণডতিল প্রতি কটুবাকা গ্রযোগ করিয়া ভাহাদিগের চিন্তে ষে ক্রোধানল 

সমুদ্দীণিত করিয়াছিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত বুকোদর ত্রয়োদশ বৎসরের 

পর সেই ক্রোধানল উদ্দীপিত করিয়া আপনার পুত্রগণকে মংহার করিতে- 

ছেন। মহামতি বিদ্বর বহুবিধ বিলাপ করিয়াও আপনাকে শান্তি পক্ষ 

আশ্রয় করাইভে সমর্থ হন ণাই । আপনি এক্ষণে পুত্রগণের সহিত সেই 

ক্ষত্তার বাকা উল্লঙ্ঘনের ফল ভোগ করুন। আপনি বৃদ্ধ, ধীর ও তত্বার্গ- 

দশ হউয়াও দৈববিড়ম্বনা প্রযুক্ত স্জদের হিতবাক্য শ্রবণ করিলেন ন!। 
এক্ষণে শোক সম্বরণ করুন। "আমার বোধ হয়, আপনিই স্বীয় ছুনানি 

বশঃ আপনার পুত্রগণ্র সংভাঁরের হেতু হইয়াছেন । তে কুরুরাজ। 

মহাবীর বিকণ এ চিত্রসেন প্রদ়ন্ত আপনান যে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র 

গণ বুকোদরের শয়নপথে নিপতিত হইয়াছিল, সকলেই কৃতান্ততবনে 

গমন করিলেন । আপনার নিমিশই আমাকে মহাবীর বুকে'দৰ ও কর্ণের 

শব সহস্র নত ইৈনাদিগাক নিহত নিবীক্ষণ করিতে হইল । 

অক্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় । ১৩৮। 

ধুতবাষ্ট্র কহিলেন, হে সগ্তুয়! বোদ হয়, এক্ষণে মামীরই দেই মহতী 

দ্রীতির পরিণাম উপস্থিত ভইয়াছে। পূর্বে যাহা হইয়াছে, তনিমিত্ত 

চিন্তা করা আমার বিধেয় নহে; আমি এইরূপ বিবেচনা! করিয়া গত 

বিষয়ে উপেক্ষা গ্রদর্শন করিভাম : কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতিবিধানার্ঘ 

সাতিশয় ব্যগ্র হইয়াছি। যাহা হউক, আমি এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করি. 

যাছি। তুমি আমার দুর্নীতি প্রযুক্ত যে মহান্ জনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে, 

তন্বিষয় বিশ্েষগঁপে বীর্ভূুন কর। 
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সঞ্জয় কহিলেন, হে রাঞ্জন! অনন্তব মহারথ কর্ণ ৪ ভীমপেন উভ- 

য়েই বারিধারাবর্ধী জলধরের নটায় শরধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হঈ- 

লেন। বুকোদরনামাঙ্কিত হেমপুঙ্খ নিশিত শরনিকর কর্ণের দীবন ভেদ 

করিয়াই, যেন তাহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণনিক্ষিপ্ত শিখিপুজ্ছ- 
লাঞ্ছিত অসংখা শরও ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিয়! ফেলিল । দেই মহা- 

ৰীর হ্বয়ের শরলাল চতুর্দিকে নিপতিত হওয়াতে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ 
সংক্ষুৰ সাগরের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইল । মহাবীর বৃকোদব স্বীয় শরাসন- 
নিক্ষিপ্ত আশীবিষোপম ভীষণ শর নমৃহে কৌরব সৈনাগণকে সৎ্গাৰ 
করিতে লাগিলেন। বাতভগ্ন পাদপ সমূহের নাঘ নিশিত শর দ্বারা 
নিপাতিভ অপংখা হন্তী, অশ্ব ও মানবগণে সমবাঙ্গন সমাকীণ” হঈল। 

সহজ সহন্ম কৌরবসৈনাগণ ভীমশবে গাঢ়ধিদ্ধ হইয়া এ কি আশ্চর্য্য 

ব্যাপার! এই বলিতে বলিতে মকলেই পলাঁষন কবিতে আবস্ত করিল। 

মহাবাভ কণ৪ তৎ্কালে বিমোহিতপ্রাযর় হইয়। কৌরবপক্গীয় অসংখ্য 

সৈন/াদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট সিন্ধু, সৌবীর ও 

কৌরব সৈন্যগণ মহাবীর কর্ণ ও বৃকোদরের শরে উৎসারিত এবং অশ্ব 

ও গজবিহীন হইয়া! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করত চতুর্দিকে পলায়ন 

পূর্বক এইরূপ কহিতে লাগিল যে, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দেবগণ 

পাগুবগণের নিমিত্ব আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন; নতুবা কর্ণ ও বৃকো- 

দরের শরে মামাদিগেরই বল ক্ষর হইতেছে কেন? হে রাজন! আপ- 
নার সেই ভয়ার্ দৈন্যগণ এই বলিতে বলিতে এ বীরদ্বয়ের শর নিপাতের 

পথ পরিত্যাগ করত দূরে গমন পূর্বক সংগ্রাম দর্শনার্থ দণ্ডারমান রহিল। 

তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মানবগণের শোণিতে বণস্থলে শূরগণের 

হুর্ষোৎ্পাদন ও ভীরুগণের ভয়জনক এক ভীবণ শোণিতনদী প্রবাহি 

হইল। বিনষ্ট অসংখ্য মানব, হস্তী, অশ্ব ও শাহাদিগের অলঙ্কার এৰং 
রাশি রাশি অন্কর্ষ, পতাকা, রথভূষণ, চক্র, অক্ষ ও কৃবরবিহীন রথ, 
গভীর নিস্বন হেমচিত্রিত কার্খ,ক, হেমপুঙ্খ শর, নিশ্মোকনির্মক্ত ভূক 

সদৃশ প্রান তোমর, থজ্জা ও পরঙ্জ, হিরপ্ময় গদ1, মুষল ও পর্উ্রশ এবং 

বহবিধাকার হীপক, শক্তি, পরিঘ ও চিত্রিত শতদ্বীতে রণভূমি পরি- 

ব্যাপ্ত হইণ। শরভ্রালনংছিন্ল রাশি রাশি অঙ্গদ, হার, কুওল, মুকুট, বলয়, 
অঙ্গুলিবেষ্টন, চুড়ামণি ও উদ্কীষ, স্বর্ণালঙ্কার তচুত্রাণ, ভলব্র, ট্রৈবেয়, 

বন, ছত্র, ৰ্যঙ্রন এবং অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ওমানদ্গণের দেতু ইতস্তত 
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খারণ করিল। যুদ্ধদর্শনার্থ সমাগত সিদ্ধ ও চারণগণ এ মহাবীরহয়ের 
তচিস্তনীয় ও অমানুষ কার্ম্য অবলোকন পূর্বক নিতান্ত ৰিশ্ময়াপন্ন হুই- 

লেন। যেরূপ বাযুসধ। হতাশন কক্ষমধ্যে পর্যটন করত উহ্? অনায়াসে 

মধ করে, যহাবীর বৃকোদর সেইন্ষপ কর্ণের সমভিব্যাহারে সৈন্যমধ্যে 
বিচরণ করত তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন । মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ 

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়। নলবন বিমর্দিত করে, মহাবীর কর্ণ ও বৃকোদর 
সেইন্ধপ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য রথ, ধ্বজ, হন্তী, 

অন্থ ও মানবগণক্কে বিমর্দন করিতে আৰস্ত করিলেন। হে রাজন ! মহণ- 

খবীয় ভীম ও কর্ণ এইরূপে অসংখ্য সৈন্য বিমদ্দিত করিতে লাগিলেন। 

'উনচত্বারিংশদবিক শততম অধ্যায় । ১৩৯। 

হেরাজন ! অনন্তর কর্ণ তিন শবে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিয়] বিবিধ 

বিচিত্র শর বর্ষণ কবিহে আরম কবিলেন। মহাবীর বুকোদর কর্ণশরে 

বিদ্ধ হইয়া ভিদ্যমান পর্ধাতের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি 

তৈলধৌত নিশিত কর্ণিদ্বারা কর্ণের কর্ণদেশ ভেদ করত অন্বরস্থলিত 

দ্িনকর কিরণের ন্যায় তাহার মনোহর কুগুল ধরাতলে পাতিভ করি-। 

লেন এৰং অন্নানমুখে অন্য ভল্ল হ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুন- 

বর্বার ললাটদেশে আমশীবিষ সদশ দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন । ভুজঙ্গ- 

গণ যেরূপ বন্ীক মধ্যে প্রবিষ্ট হয়,ভীম পরিত্যক্ত নারাচ সমূহ সেইক্নপ 
রাধেয়ের ললাটে প্রবিষ্ট হইল। তিনি পূর্বে ম্তকে নীলোৎপলমাল! ধারণ 
করিয়। যেন্ূপ শোভিত হইতেন,এক্ষণে ললাটে সায়ক বিদ্ধ হইয়া সেইরূপ 
শোভ। পাইতে লাগিলেন । মহাবীর কর্ণ এইর্ূপে ভীনশরে গাট়বিদ্ধ ও 

শোণিভাক্ হইয়। তৎক্ষণাৎ রথকৃবর অবলম্বন পুর্ব্বক নেত্রদ্বয় নিমীলিত 

করিয়। রহিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে পুনরায় চৈতন্য লাভ করত রোষভরে 

মহ]বেগে বৃুকোদরের রথাভিযুখে ধাবমান হইয়া তাহার উপর গৃখপক্ষশালী 
শত শর পরেতযাগ করিলেন। ূ 

তখন মহাবীর ৃকোদর কর্ের বল বীর্ষো্র বিষয় কিছুই ৰিৰেচন! 
না! করির। তাহারে অনাদর করত তাহার প্রতি উগ্র শরনিকর ৰর্ষণ 

করিতে লাগিলেন । ক. অতিমাত্র ত্ুদ্ধ হুইয়! নয়.শরে ভীমসেনের 
ধক্ষ-স্থল বিদ্ধ করিলেন। এই প্রব্কারে সেই শার্দল পরাক্রমবীর্বয 



জোঁণ পর্ব । | ৩২৩ 

গ্রাতিচিবীর্ধাপরবশ হইয়া জলধারাব্ধী জলধর্বয়ের ন্যার ধিৰিধ শর- 

নিকর বর্ষণ ও তলধ্বনি করত পরস্পরকে শঙ্কিত করিতে লাগিলেন। 

তখন মহাবাহু ভীমপেন ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বাবা কর্ণের শরাসন ছেদন কিয়! 

সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । মহাবীর কর্ণ সত্ব দেই ডিন শবাদন 

পরিত্যগ করিয়া! অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিলেন । তখন কেৌরব, 

সৌবীর ও সৈন্ধৰ সৈন্যগণকে নিহত, রাশি রাশি বর্শা, ধ্বড ও শঙন্্র ম্বারা 

ধরাতল সমাচ্ছন্ন এবং চতুর্দিকে হস্তযারোহী, অঙ্বাবোহী ও রথাবোছি- 
গণকে নিপতিত দর্শন করিয়া াহার সর্ধ *শবীর ক্রোধে গ্রদীপ্ত হইয়া 

উঠিল। এসময় তিনি চাপ বিস্কষারণ পুর্ধক সক্কোধনয়নে ভীমসেনের 

প্রতি দৃ্টিপা পূর্বক বহুসংখ্যক শর বর্ষণ করিয়া শরত্কালীন বধ্যাহগত 

দিবাকরের ন্যায় দীপ্তি পাইনে লাগিলেন । তাহার ভীষণ শরীর ভীম- 

শরে সমাচ্ছন্ল হইয়। কিরণাবৃত হুর্যের ন্যাঞ় শোভা ধারণ বরিল। তিনি 

কখন বে শর গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখন বা পরিত্যাগ 

করিলেন, তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না। তিনি উণ্ভয় হস্তে শর বর্ষণ 
করিতে আারন্ত করিলে, তাহার ভীষণ শরনিকর হুতাশুন চক্রের ন্যায় 

মগুলাকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল । তাহার কার্মকনির্দুক্ত স্থবর্ণপুঙ্খ 

শিশিত অসংখ্য শরজাল আকাশপথে সমুখিত হইয়া সমুদায় দিক্ বিদ্দিকৃ 
ও দিনকরপ্রভ1 সমাচ্ছন্ন করিল এবং ক্রৌঞ্চ পক্ষর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 

গগনমার্ণে বিচরণ করিতে লাগিল। অধিরথতনয় কর্ণ পুনর্ধার হেম" 

মাঁওত শিলাধৌত গৃপপক্ষযুক্ত বেগবান শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সেই কনকবিনির্দিত শরনিকর বুকোদরের রথে অনবরত নিপতিত হইতে 
লাগিল । সেই শরজাল গগনমার্গে গমনকাঁলে শলভ সমূহের ন্যায় শোভ। 
প্রাপ্ত হইল। তিনি এবপ লঘ্ুহস্তে শরগাঁল বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, 

এ শর সমুদয় এক দীঘ শরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বলাহক 

যেরূপ বারিপারা বর্ষণ করিয়। পর্বতকে সমাচ্ছন্ল করিয়া থাকে, সেইরূপ 
মহাবীধ কর্ণ ক্রোধভরে বাণবর্ষণে বৃকোদ্রকে সমাচ্ছন্প করিতে 

লাগিলেন। . 

হ্থে রাজন! সেই সময় আপনার পুত্রগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে 
ভীমের বাহুৰীর্ধ্য, পরাক্রম ও কাধ্য সঙ্গর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

সেই মহাবল পরাক্রাস্ত ভীমসেন উদ্ধতসাগর সদৃশ ভীষণ শরজাল লক্ষ্য 
না করিয়া ক্রদ্ধচিত্তে কর্ণের প্রতি জতবেগে গমন করিলেন। তাহার... 

সবর্ণৃষ্ঠ মণ্ডলীকত শক্রাুধ সদৃশ শরাসনু হইতে ছেমপুতম শর সমুহ বিন. 
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গর্ত হইয়। গগনমগুল সমাচ্ছন্ল করাতে বোধ হইল যেন, গগমমওলে 

সৃবর্ণময়ী মাল! লম্বমান রতিয়াছে। : 

এ সময় মহাবীর কর্ণের আকাশগামী বিষাক্ত শরনিকর ভীমের শরে 

আহত হইয়। ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বুকোদর ও কর্ণের ছেম- 
পৃঙ্খ, সরলগামী, অগ্রিন্ক,লিঙ্গ সদৃশ শরনিকরে গগনমণ্ল পরিব্যাপ্ত হইল। 
তৎকালে প্রভা $রের প্রভা নাশ ও সমীরণের গতি রোধ হইয়া গেল 

এবং কোন পদ্দার্থই লক্ষিত হইল না। শ্রী সময় শৃতপুত্র কর্ণ মহাত্মা 

ভীমসেনের বলবীধ্য অগ্রাহ্য করত তাহাকে অসংখ্য শরজালে সমাচ্ছঙ্গ 

করিয়া অধিকতর বাহুবীর্ধ্য প্রকাশ «করিতে লাগিলেন । ভীমও তাহার 

প্রতি সহত্র সহ্ত্র সায়ক পরিত্যাগ করিত আরম্ভ করিলেন। সেই বীর” 

ছয় নিশ্মন্ত শরসমূহ বাধুর ন্যায় পরস্পর সংঘটিত হইতে লাগিল। প্র 
শর নিকরের সঙ্তরর্ষণে গগনমগুলে অনল প্রাদুভূতি হইল । এ সময় মহা- 
বল পরাক্রাস্ত বর্ণ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়! ভীমের বিনাশার্থ কর্ম্মার- 

পরিমার্জিত স্থুশাণিত শরনিকর পরিভ্যাগ করিতে লাগিলেন । মহাবাহু 

বৃুকোদর সমধিক বলবিক্রম প্রক1শ পূর্ব্বক শর দ্বার অন্তরীক্ষে কর্ণনির্ঘ-্ত 
প্রত্যেক শর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করত তাহাকে “তিষ্ট তিষ্ঠ” বলিয়া 

আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন( পরে তিনি পুনরায় দহনোনম্ুখ অন- 

লের ন্যায় ক্রোধোদণপ্ত চিত্তে নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

সেই সময় & বীরদ্বয়ের গোধানিক্মিভ অঙ্গলিত্রের আঘাতে চট চট ধ্বনি 

সমুখিত হইল । ভীষণ তলখব্দ, সিংহনাদ, রথ ঘর্ঘর এক ও জ্যানিশ্বনে 

সমরাঙ্গন পররপূর্ণ হইয়। উঠিল । অন্যান্য ষোধগণ পরস্পর বধাভিলাষী 
কণ' ও বৃকোদরের পরাক্রম দর্শন মানসে সমরে বিরত হইলেন। দেবর্ধি, 

ধিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ তাহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । বিদা1- 

খরগণ তাহাদিগের উপর পুম্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনস্তর 

মহাবল পরাক্রাস্ত বুকোদর ক্রোধতরে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া কর্ণের অস্ত্র 

সকল নিবারণ পূর্বক তাহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। 

মহাবীর কণও ভীমসেনের শরসমূহ নিবারণ করত তাহার প্রতি আশী- 

বিষোপম নয় নারাচ পরিত্যাগ করিলেন । বুকোদর নয় শরে গগনমার্গে 

এ&ঁ নয় নারাচ ছেদন করিয়। কর্ণকে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়। আস্ফালন করিতে 

লাগিলেন এবং তৎপরে জুক্ষচিত্তে তাহাকে লক্ষ্য করিয়। যমদত্ডোপষ এক 
ভরক্ষর শর পরিত্যাগ করিলেন। প্রবলপ্রতাপ কর্ণ  ভীষনির্শক্ক শর সমু 

গশ্থিত না হইতে হইতেই হাস্যমুখে ভিন শরে ছেদন কারয়া ফেলিলেন। 
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তখন মহাবীর ভীমসেন পুনরায় অতি ভীষণ শরজাল বিস্তার করিতে 

প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণও স্বীয় অস্ত্রবল প্রকাশ পূর্বক, একান্ত নিভীরকের 
ন্যায় এ সমুদয় শর প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সাতিশর 

রোষপরবশ হইর়। সন্ত পর্ব শরনিকরে ভীমসেনের তৃণীর, ধনুর্জ্যা এবং 
অশ্থগণের রশ্মি ও যোক্ত, ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ততৎপরে তাহার 

অশ্থগণকে সংহার করিয়া সারথিকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীম- 

সারথি কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা, হইতে পলায়ন পূর্বক মহা" 
বীর সাত্যকির রথে গমন করিল। 

তখন কালাগ্ি স্লিভ মহাপ্রতাপশালী স্থতনন্দন ক্রোধে একান্ত অধীর 

হইয়া হাস্য করিতে করিতে ভীমসেনের ধবজ ও পতাকা] কর্তন করিয়। 

ফেিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্র্শনে নিরতিশয় তুদ্ধ হইয়া স্থুবর্ণথচিত 

এক শক্তি গ্রহণ পূর্বক বিধূর্ণিত করিয়া কর্ণের রথের প্রতি পরিত্যাগ 

করিলেন । মিত্রাথথে সমরোদ্যত মহাবীর কর্ণ সেই মহোন্ক। তুল্য শক্তি 

আপতিত দেখিয়। দশ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহা- 

বল পরাক্রান্ত ভীমসেন মৃত্যু ও জয়ের অন্যতর লাভে সমুত্স্থক হইর! 
এক হেমসমলঙ্কৃত বন্ম ও খড়গ ধারণ কণ্সিলেন। মহাবীর ৰর্ণ হাস্য 

করিতে করিতে ভঙ্ক্ষণাৎ ব্হুসংখ্য শরে এ বন্ম কর্তন করিয়া ফেলি- 

লেন। তখন বৃকোদর সাতিশয় জুদ্ধ হইয়। অবিলম্বে কর্ণের এখের 

প্রতি এক ভীষণ অপি নিক্ষেপ করিলেন । বুকোদর নর্খুক্ত অসি কর্ণের 
ভ্যাসমবেড কাম্মক ছেদন করিয়া অশ্বরতলপরিত্রষ্ট ক্রোধান্থিত পন্নগের 
ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল । তখন স্থতনন্দন কণ ভীমের বিনাশার্থ 
এক দৃঢ়তর জ্যাসমবেত অর্াতিবিনাশন শরাসন গ্রহণ করিয়া সুশাণিত 

হেমপুঙ্খ সহস্র সহশ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ত করিলেন । 

মন্াবাহু বৃকোদর এইরূপে কর্ণনিক্ষিপ্ত শর সমূহে সাতিশয় নিপী- 
ডিত হইয়! তাহার অস্তঃকরণ একান্ত ব্যখিত করত আকাশমার্গে উিত 

হইলেন। মহাবীর কর্ণ সেই জয়লাভাথা বৃকোদরের অসামান্য কার্য 

সন্দর্শন করত রথমধ্যে লীন হুইয় তাহাকে বঞ্চিত করিলেন। বুকোদর 

তাহাকে রথে লীন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় অবলোকন করিয়া তাহার ধ্বজ 

গ্রহণ পূর্বক ধরাতলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন» কৌরবৰ ও চারণ- 
গপ বৃকোদরকে খগরাজ গরুড় যেরূপ সর্পনাশার্থ বত্ববান্ হয়, তজ্জপ 
রথ ইইতে কর্ণ বিনাশার্থ সমুদ্যত দেখির তাহার ভরি রি প্রশংসা 

করিতে কারস করিলেন । মহাবীর ভীমসেন এইবপে শব "রথ পরি- 
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ত্যাগ পূর্বক ক্ষারধর্্মানূলারে |যৃদ্ধার্থ কর্ণপমীপে অবস্থিতি করিডে 
লাখিলেন। হুতননন কর্ণও ফ্রোধাবিষ্টচিন্তে যুদ্ধার্থ সমাগত তীমসেন 
সমীপে আগমন করিলেন। এইরূপে সেই মহাবলশালী বীরদ্বয় সশ্টি- 

_লিত হইয়া পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশ করত প্রাবুট কালীন জলদজালের ন্যায় 

ভীষণ গর্জন করিতে লাগিলেন। দেবান্থরযুদ্ধের ন্যায় তীহাদিগের 
ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবল পরাক্রাস্ত কর্ণ অস্ত্র 

প্রভাবে বৃকোদরকে বিগতশন্ত্র করিয়। তাহার পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ ধাবমান 
হইলেন। বুকোদর তদর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া অর্জুন নিপাতিত 

পর্বতাকার করিসৈন্য অবলোকন করত ক, রথ লইয়া কদাচ তন্মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না, এই বিবেচনা করিয়া তাহার মধ্য প্রবিষ্ট 

হইলেন । তৎপরে রথ দর্ণে প্রবেশ পূর্বক প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
কর্ণকে সার প্রহার করিলেন না এবং আত্মরক্ষার্থ হনুমান যেরূপ মহোৌ-. 

বধি সম্পন্ন গন্ধমাদন গিরি উত্তোলন করিয়াছিলেন, তন্্রপ অজ্ঞুনশরাহত : 

এক মাতঙ্গ উত্তোলিত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাবীর ' 
কর্ণ শর সমূহ দ্বারা এ মাতঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ 

বৃকোদর তদর্শনে সাতিশয় কুদ্ধহইয়! মাতঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ প্রতাঙ্গ গ্রহণ , 

করত কর্ণের প্রতি পরিত্যাগ করিতে আরম্ত করিলেন। তিনি চক্র ও অশ্ব 

প্রভৃতি যে কোন পদার্থ সমরস্থলে নিপতিত দেখিতে পাইলেন, সেই 

সমুদায়ই কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ কর্ণ অসংখ্য শরে 

ভীমনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত পদার্থ অবিলম্বে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বৃঞ্ধোদর কর্ণকে সংহার করিবার অভি- 

লাষে বজনার সদারুণ মুষ্টি সমুদ্যত করিলেন) কিন্তু ক্তাহাকে বিনাশ 

করিতে সমর্থ হইলেও অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ তৎকালে কর্ণকে বিনষ্ট 

্ি 
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করিলেন না। তখন মহাৰল কণ স্থশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্বক 

ভীমকে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও বারম্বার বিমোহিত করিতে লাগিলেন; 
কিন্ত কেবল আর্ধ) কুস্তীর বাক্য স্মরণ পূর্বক সেই নিরস্ত্র বৃকোদরের 
জীবন সংহার করিলেন ন। অনন্তর তিনি ধাবমান হইয়। ধন্থঃকোটি & 

সবার! ভীমসেনের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ভীমসেন স্বরে করের শরানন 

সমাচছন্ন করিক়া তাহার মন্তকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন যহ- 

বীর করণ ক্রোখাকণকোচনে হাস্যমুখে কহিলেন, ছে কুবরক | তুমি যু, 
উদ্রপরায়ণ, রগকাতর ও বালৰ। তুমি অন্ত্রবিদা কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত, 

নও। সার্ধঙ্গন তোমার উপুক্ত স্থান নহে। বে স্থলে বিবিধ ভক্ষ্য, 

৮ 
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ভোজ্য ও পানীয় ভ্রব্য আছে, তুমি সেই স্থামেরই যোগা। তুমি কানন 

বো পুষ্প ও ফল মূল আহার করিয়া ব্রত ও নিক্বম প্রতিপালনে অভান্ত, 

সংগ্রাম করা তোমার.কার্যয নহে । মুনিব্রত ও সংগ্রাম পরস্পর অনেক 

ভিন্ন। হে বুকোদ্র। তুমি বনবাসনিরত, অতঞএৰ সংগ্রাম পরিত্যাগ 

করিয়া বনগমন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। ভুমি আহারা্ স্বীগ্ 

কন, ভূত্য ও দাসগণের প্রতি রোষ প্রকাশ করত তাড়না করিতে পার, 

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার সাধ্য নহে ।, তুমি খষগণের ন্যায় বন- 

গৃমন পূর্বক ফল আহরণ কর। ফল মুল আহার ও অতিথি সতকারই 
তোমার উপযুক্ত কার্য, শস্ত্র গ্রহণ করা তোমার কর্তব্য নহে। হে 

রাজন্! স্থতনন্দন ভীমকে এইরূপ উপহাস করিয়া, তিনি বাল্যাবস্থায় 

যে সমুদয় 'মহিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিকলন, তাহাও ত্বাহার শ্রুতি" 

গোঁচর করিতে লাগিলেন এৰং ভতপরে সেই সমরক্লান্ত ভীমসেনকে 

ধহুক্ষোটি দ্বার! স্পর্শ করিয়! পুনর্বার হাস্য করত কহিলেন, হে বৃকোদর ! 

মাদৃশ ব্যক্তির সহিত তোমার সংগ্রাম কর] বিধেয় নহে। মৎসদৃশ ব্যক্তির 

সহিন্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, এইরূপ এবং অন্যরূপ অবস্থাও ঘটিয়] 

থাকে । অতএব যে স্থানে কৃষ্ণারজ্জুন বিদ্যমান আছেন, তুমি সেই স্তানে 
গমন কর, তাহারা ভোমাকে রক্ষা করিবেন। অথবা তুমি বালক, 

তোমার সংগ্রামে প্রয়োজন নাই, ভুমি সত্বরে গৃহে গমন কর। 

মহাবীর ভীমসেন কর্ণের এ নিদারুণ বাক্য অবণ পূর্বক হাসা 

করিয়া সর্ধ সমক্ষে তাহাকে কহিলেন, হে মুট কর্ণ! আমি 

০হমাকে বারংবার পরাভব করিয়াছি। তবে তুমি কি নিমিত্ত 
বৃথা আযম্মশ্লাঘা করিতেছ। পূর্বতন লোকেরা দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয় 

পরাজয় অবলোকন করিয়াছেন। হে ছফুলোদ্ভব! তুমি একধার আমার 
সহিত মললযুদ্ধে প্রবৃন্ত হও) তাহ! হইলে অদ্যই আমি সর্বরাজগণ সমক্ষে 
মহাবীর কীচকের ন্যায় তোমাকে বিনষ্ট করিব। তখন মহামতি 
কর্ণ বকোদরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমুদয় ধনুদ্ধর সমক্ষে মন্লযুদ্ধ 

হইতে বিরত হইলেন না। 

ছে রাজন! মহাবল পরাক্রাস্ত কর্ণ এইরূপে বৃকোদরকে বিরথ করিয়। 
কৃষ্ণার্জনের সমক্ষে আঁত্মশ্লাধা করিতে প্রবৃত্ত“হইলে, কপ্ধ্বিজ ধন্য 

বাহদেবের ৰাক্যান্ুসারে কর্ণের প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন।  ধনঞঙ্থবিন্ষ্ট স্বর্ণ পরিমণ্ডিত গাণ্ডীববিনিগগত : 
সর্পাকার শরনিকর ক্রোঞ্পর্বতগামী হংসের ন্যায় কর্ণের দেহমধ্যে ' 
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প্রবেশ করিল। ইতি পূর্বে মহাবীর কর্ণের শরাঁসন ভীম কর্তৃক ছিন্ন 

হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি প্রার্থশরে দূঢ়তর সমাহত হইয়া রথারোহণ 
পূর্বক অবিলগ্থে ভীমের নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। 
মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও সাত্যকির রথে আরোহণ পূর্বক রণস্থলে 
ভ্রাতা সব্যদাচীর অন্ুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন । এ সময় মহাবাছ ধনগ্তয় 

কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধারুণনয়নে কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া! অতিসত্ববে 

নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। এসেই গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত নারাচ পন্নগলোলুপ 
গরুড়ের ন্যায় অন্তরীক্ষ হইতে কর্ণের উপর পতনোশুখ হইল। তখন 

মহাবীর অশ্বথামা অর্জুনের হস্ত হইতে কর্ণকে উদ্ধার করিবার মানসে 

শর দ্বারা গগনমার্গেই এ নারাচ ছুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে 
মহাবীর ধনঞ্জয় পাতিশয় ত্রদ্ধ হইয়া চতুঃষষ্টি শবে অশ্বথথামাকে বিদ্ধ 
করত কহিলেন, হে অশ্বখামন্। তুমি পলায়ন না করিয়] ক্ষণকাল নম- 

রাঙ্গনে অবস্থান কর। শরনিপাঁড়িত অশ্বখামা ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ 

ন। করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্তমাতঙ্গপমাবীর্ণ রথদন্কুল সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হই- 
লেন। তখন মহাবীর ধনগ্ুয় গাণ্ডীবনিস্বনে অন্যান্য হেমপুজ কার 

কের নিস্বন তিরোহিত করিয়া পশ্চাংভাগে অনতিদূরে প্রস্থিত অশ্বথা- 

মাকে শরজালে ত্রাদিত করিয়া কঙ্কপত্রপরিশোভিত নারাচ দনূহে নর, 
বারণ ও অশ্বগশের কলেবর বিদারণ পুর্ধক সমুদয় সৈন্যদিগকে সংহার 

করিতে আরম্ত করিলেন। 

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় । ১৪০। 

ধৃতরাষ্্ট কহিলেন, হে সঞ্জয়! প্রন্িদিনই আসার প্রদীপ মশং ক্ষীণ 

এবং বহুনংখ্যক বোদ্ধা ৰিপক্ষশরে বিনষ্ট হইন্ডেছে; অতএব বোধ হয়, 

দৈৰ আমাদ্িগেব প্রতি নিতাস্ত প্রতিকূল; মহাৰীর অর্জুন অশ্বখাম? 
ও কর্ণ কর্তৃক সুরক্ষিত, দেবগণেরও অপ্রবেশ্য কৌরবসৈনামধ্যে ক্রোধ. 
তরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রভৃতবলশালী বাসুদেব, ভীমহসন ও শিনি- 
প্রবীর সাত্যকির সহিত সমবেত হওয়াতে তাহার পরাক্রম পরিব- 

্ধিত হইয়াছে । হেসম্গর়। তন্বত্তাত্ত শ্রৰপাবধি অনল যেরূপ তৃণ দগ্ধ 
“করে, তজ্মপ শোকাগ্রি আষাকে সর্বদ1 দগ্ধ করিতেছে। জমি জয়দ্রথ 

প্রন্থঠি তুপালগণংক যেন, কালকবলে নিপতিত বোধ করিতেছি। হে 
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সপ্রয়! মহাবীর জয়দ্রথ ধনঞজয়ের অনিষ্টাচরণ করিয়া এক্ষণে তাহাৰ 

নয়নগোচর হইয়া কি প্রকারে জীবন রক্ষায় সমর্থ হইবেন। আমা 
বোধ হয়, যেন, জয়দ্রগ শরীর পরিত্ণাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, 

এক্ষণে যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণন কর। হে মহাখীর পার্থের সাহায্য করিবার 

মানসে মলিনীদলপ্রমাথী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বারংবার কৌরবসৈন্যদিগকে 
সংক্ষোভিত কবিয়া কুদ্ধচিত্তে তন্মধ্যে প্রিষ্ট হইয়াছেন, ০সই বৃষ্ি-বং 

শাবতংস, সাহ্যকি কি প্রকাবে যুদ্ধ করিলেন? 
সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর সাঁতাকি কর্ণশরে সাঙতি- 

শয় নিপীড়িত পুরুষাগ্রগণ্য ভীমসেনকে গমন করিতে দেখিষ? রথারো- 

হণ পুর্বক তাহার অন্ুগমন করিলেন এবং প্রাবুট কালীন জনধবপটলের 

ন্যার গভীর গঞ্জণ করত ক্রোধে শবত্কন্লীন প্রচণ্ড মার্শের নায় 

প্রজ্গী্ত হইয়া তকোৌর্বপক্ষীয় দৈনাগণকে বিকম্পিত করিয়া, শক্রণংহার 

করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যখন বজতস'নভ ধবলবণ অশ্বগণকে 

সঞ্চালন পূর্বক গমন করিতে প্রবৃন্ত হইলেন, ততকালে কৌববপক্ষীর 

কোন বীরই ভীাহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না । অনন্তর ক্রোধ- 

পরায়ণ সংগ্রামে অপরাতম্মুখ, শরাপণ ও স্বর্ণ বন্মধারী মহারাজ অলসুষ 

দেই মাধবক্ুলতিলক সাত্যক্ির মীপে গমন পুক্বক তাহাকে নিবারণ 

করিতে লাগিলেন । এ সময় সেই বীরদ্ধয়ের অভুতপুব্ব খারতর সংগ্র।ম 
উপস্থিত হইল । উচয্বপন্ষীয় যোপ্গণ ভাহাদিগের স্গ্রাম দশন করিতে 

লাগিলেন । অলঘুষ পাত্যকিরে লক্ষ্য করিয়া দশ খর নিক্ষেপ করিলে, 

তিনি এ সমন্ত শর উপস্থিত না হইতে হইতেই শরনিক্রে ছেদন করিয়। 

ফেলিলেন। তখন মহারাজ অলন্বুষ ধরাসন আকণ আকর্ষণ পুর্বক পুন- 
ব্বার অনল সদৃশ স্ুশাণিত সুপুঙ্খ তিন শর প্রয়োগ করিলেন। এ তিন 

| শর সাত্যকির বন্ম ভেদ করিয়া দেহমধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে মহা 

' বীর অলম্ুষ অনল ও অনিল সদৃশ প্রভাবসম্প অভি ভাম্বর তিন শরে 
নাত)কির কলেবর ভেদ করিয়! সত্ববে চারি শবে হাহাব ধবলবর্ণ চারি 

অশ্বকে বিদ্ধ কবিলেন। 

অনন্তর চক্রথর সদূশ প্রভাবপম্পন্ন সাত্যকি মঙ্গাবেগগামী চারি শবে 
অলমুষের অশ্বগণকে সংহার করিয়া কালাগ্রিসর্িভ ভল্র দ্বারা ঠাহার 
সারথির ক ছেদন করত কুগুল্লস্কৃত পূর্ণচন্ত্র সদৃশ বদন্মণ্ডল দেহ, 

২ইতে পৃথক করিয়া! ফেলিলেন। হে রাজন! বছুকুলতিলক সাভ্যকি 
'এইবধপে মহারাজ ' সলবুষকে সংহার কতিয। কৌরবসৈনকদিঙকে নিবা-, 

পনি 
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রপ করত পার্থপনীপে গমন করিতে আর্ত করিলেন। তাহ! গোছুঞ, 
কুল, ইন্দু ও হিমসবর্ণ, কনকনাল'জড়িত সিন্ধুদেশীয়্ অঙ্থগপ ভাহার অভি- 

লাধাছসারে তাহাকে ইতস্ততঃ বহন করিতে লাগিল। তরী সময় আগ- 

নার পু্রগণ ও নৈনা সমস্থ সমরবিশারদ ছঃশাসনকে সন্থুখনৈ করিয়া 

সাঁঞাকির অভিষুখে ধাবমান হইলেন এবং সৈম্যগণের সহিভ সাত) 
কিরে পরিবেষ্টন করিয়া ঠাহার প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাশি- 

লেন। মহাবীর সাত্যকিও অনল সর্ঘশ শরজালে তাহাদিগকে মিৰারণ 
পুর্বক তৎক্ষণাৎ হঃশাসনের অশ্বথগণকে সংহার করিলেন। তখন মহা" 

বার ধনজয় ও বাহুদেখ মধাবথ সাত্যখ্রে অবলোকন করিয়া সাতি- 

শর আনলিত হইলেন। 

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় । ১৪১ । 

হে রাজন! তখন আুবণধ্বজশালী ত্রিগর্তদেশীয় মহাবীরগণ সেই 
শিনিপ্রবর সাত্যকিরে অজ্জুনের জয়াভিলাষে হুঃশাসনের রথাভিমুখ- 

গামী বহুসংখ্যক কৌরৰব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া রোষভরে রথ সমু 
স্বারা তাহার চতুর্দিক পরিবৃত করত নিবারিত করিয়] তাহাকে শরনিকর 

স্বারা সমাচ্ছন করিলেন। তখন সত্যপরাত্রম সাত্যকি একাকী অসি, 
শক্তি ও গদাসন্কুল তলনিস্যনপরিপূর্ণ অপার সাগর সদৃশ সেই মহাসৈন্য- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনয়াসে ত্রিগর্ভদেশীয় পঞ্চাশৎ রাজতনয়কে পরা- 

জিত করিলেন। মহাবীর সাত্যকির এক্প লঘুচারিত। দর্শন করিলাম 
বে, তাহাকে পশ্চিম দিকে দর্শন করিয়া পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিৰামাত্র 
পুনরায় তিনি নয়ন পথে উপনীত হইলেন । এই প্রকারে মহাবীর সাতকি 

একাকী শত রথীর ন্যায় মুহূর্তকাঁলমধ্যে নৃত্য করতই যেন, ফেই সমস্ত 
দিখিদিকৃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্তদেশীয় সৈন্যগণ সিংহবিক্রষ 

আত্যকিক্ ক্রতগতি দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া স্বঙ্গনসমীপে গমন করিল। খন 

শৃরসেন দেশীয় প্রধান প্রধান বীরগণ যেক্সপ অঙ্কুশ স্বারা মত্মাতঙগকে 
নিবারণ করে, সেইরূপ সাত্যকিকে শরনিপীড়িত করিয়া নিবারিত ঝরি- 

লেন। অচিস্ত্য বলশালী সাত্যকি মুহুর্তকাল সেই শূরসেন দেশীয় ৰীর- 
গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছুরতিক্রমা কলিঙদেশীয়দিগের সহিত সংগ্রামে 

বৃত্ত হইলেন, প্লেবং নতিবিলঙ্ে ভাহ দিগকে অতিক্রম করিক়া .স্া 
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বাহ নরঙ্ছনকে গ্রপ্ত হইলেন । সন্তবণ হ্বারা পররশ্রান্ত ব্যক্তি হল প্রাণ 
হইলে যেক্ধপ আনন্দিত হয়, যুযুধান পুরুষপ্রাবর ধনজকসকে অবলোকন 

করিয়। সেইকপ আনন্দ অন্ভভব করিতে লাগিলেন । 

মভাত্বা] কেশব সাতাকিরে আগমন করিতে দেখিয়া ধনঞয়কে কছি- 

লেন, পার্থ! এ তোমার পদানুমারী শৈনেয় আগমন করিতেছে; 
মহাবীর তোমার শিষা এবং প্রাণাধিক সখা। শ্রী পুক্রষপ্রধান সংত্যকি 
সম্ত যোধগণকে তৃখতুল্য বোধ করত পরাভব করিক্পমীছেন। উনি 

কৌরবপক্ষীয় যৌধগণের প্রতি সান্ডিশক্ম দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন । 
উষ্থীর শরপ্রভাবে দ্রোণাচার্য ও কৃতবর্শী পরাজিত হইয়াছেন। এ 

মহাবীর অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সতত ধন্দরাজের হিতসাধনে নিরত। শউন্দি 

সৈন্যমধ্যে বহুসংখ্যক যৌধগণকে নিপাত করিয়া অতি ছুষ্ষর কার্ধ্যে 
অনুষ্ঠান এবং একাকী বাহুবল অবলম্বন পৃর্বক সৈন্য সমুদয় ভেদ করিয়া 

দ্রোণাচার্ধা প্রভৃতি বহুসংখ্যক মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন । 

কোৌরবসৈন্যমধ্যে উহার সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই নাই। যেমন সিংক্ক 

গো সমূহ হইতে অনায়াসে বহির্গত হয়, সেই রূপ মহাবীর সাত্যকি 
কৌরবটৈন্য সংহার করিয়া “তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াছেন। ইহাক্স 

'প্রভাবেই বহুসংখ্যক নরপতিগণের মুখপগ্মে পৃথিবী সমাকীর্ণ হইয়াছে। 

উনি জলদন্ধকে বিনষ্ট, ছুর্যোধন "ও ভাহার ভ্রাতৃগণকে পরাজয় এবং 
কৌরবগণকে সংহার পূর্বক শোণিন্ভনদী প্রবাহিত করিয়! এক্ষণে তোমার 
নিকট আগমন করিতেছেন। 4 

মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্জের বাকা শ্রবণে বিমনায়মান হইয়া কহিলেন, 
হে ফছাবাহো! সাত্যকির আগমনে আমার কিছুমাত্র প্রীতি হইতেছে 
লা। ধর্্মরাজ সাভ্যকি বিহীন হইয়া জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। 

'সাত্যকির প্রতি ধর্শরাজের রক্ষার ভার সমর্পিত ছিল, তবে উনি কি 
নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিতেছেন। অতএব বোধ হয়, ধর্ম- 

'ঝ্রাঙ্জ প্রোণাচার্ধ্য কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছেন এবং জয়দ্রথ ৰধেরও 
বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত। হে কেশব.। এ দেখ, ভৃরিশ্রব যুদ্ধের 

'নিমিত্ত লাত্যকির প্রত্তি ধাবমান হইয়াছে । আমি এক জয়দ্রথের নিমিত্ত 

ঃসুরুভারে সঙগাক্রান্ত হইলাম। এখন ধর্মরাজের তত্বাবধারণ ও সাত্য- 
কিকে ব্রক্ষাঁকর! আমার সর্বাতোভাবে বর্তব্য। এদিকে দিবাকর অন্তা- 
চলে গতপ্রীয় হইলেন ; জয়দ্রথকেও সত্বর বিনাশ করিতে হইবে। হে 
মধুকদন '. এক্ষণে মহাবাহ সাচ্যকির শরসকল নিঃশেছিত্ত প্রায় হুই- 
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মাছে; তিনি স্বয়ং সাতিশয় ক্লাস্ত হইয়াছেন, এবং তীহার অশ্বগণ ও 

সারথি অত্াস্ত শ্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু সহায়সম্পন্ন ভূরিশ্রব পরিশ্রাস্ত 

নহে । সাচ্যকি কি উহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ? 

মহাতেজ1 সত্যপরাক্রম সাত্যকি কি সমুদ্রপার হইয়া গোস্পদে অবসন্ন 

ভইবেন? হে কেশব? ধর্মমরাজ বুদ্ধিবিপর্য্যয় বশতই দ্রোণাচার্ধ্যভয়ে 

ভীত ন1 হইয়া সাতাকিবে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । দ্রোণা- 

চার্ষয আমিষ গ্রহণার্থী শ্যেনপক্ষীব ন্যায় সতত ধর্মরাজের গ্রহণের নিমিত্ত 

তাভিলাষ করিয়া থাকেন; অত এব তাহার কুশল বিষয়ে সাতিশয় সন্দেহ 

উপস্থিত হইতেছে 

দ্বিচহারিশদধিক শততম অধ্যায় । ১৪২। 

ছে রাজন্। পরে মহাবীর ভবিশ্রবা সমরছুন্মদ সাত্যকিবে আগমন 

করিতে দেখিয়া রোবভবে সহ্থনা তাহার সমীপবর্ভী হইয়া! কহিলেন, 
ভে শৈনেয়! তুমি আজি ভাগ্য ক্রমে আমার নয়নের পথবণ্ডী হইয়াছ, 

এক্ষণে শ(মি সমরক্ষেত্রে চিরসঞ্চিত মনোরথ পুর্ণ করিব, সন্দেহ নাউ। 

যদি তুমি সংগ্রামে নিমুখ না হও, তাহা হইলে আমার জীবন সত্বে কদাচ 

ক্সামার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিক্ধে পারিবে নাঁ। তুমি সতত শৌর্ধা- 
ভিমান করিত] গাঁক । অদ্য গানি নোমার জীবন সংহার করিয়া কুরু- 
রাজ ছশ্যোধনকে ম্সানন্দিত করিন। আজি মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জুনের 
সহিত মিলিত হইয়া তোমাকে আমার শবানলে দগ্ধ ও ভূতলে নিঞ্তিত 
দর্শন করিবেন । তুমি ধাহার আদেশান্ুপারে সমরপাগরে প্রবিষ্ট হই- 
য়াছ, সেই ধর্শরাঙ্গ দুধিষ্টির আজি তোমারে শরনিকরে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া 
তত্যস্ত লজ্জিত হইবেন। আজি তুমি নিহত ও কধিরাক্ত কলেবর হইয়! 
রণস্থলে শয়ন কবিলে মহাবীর ধনগ্চয় আমার বিক্রমের সম্যক পরিচয় 

প্রাপ্ত হইবেন। হেশৈনেয়! তোমার সহিত যুদ্ধে সমাগম আমার চির- 
প্রার্থনীয়। পূর্বে দেবান্ুর সংগ্রামে দানবরাঁজ বলির সহিত দেবরাছের 
যেরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তন্রপ আজি তোমার সহিত আমার ঘোর 
সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তুমি আমার বলবীধ্য ও পৌরুষ সম্যক অবগত 
হইতে পারিবে । আজি তুমি রামান্থজ লক্ষণের শরে নিহত রাবখতনয় 
ইন্দ্রজিতের কায আমার শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া প্রেতরাজের রাজ- 



দ্রোঁণ পর্বর । ৩৩৩ 

ধানীতে গমন করিবে । আজি কষ, অঙ্ছন ও যুধিষ্ঠির তোমার বিলোপ 

দর্শনে উৎসাহ শুনা হইয়া নিশ্চয়ই সংগ্রামে নিহত হইবেন। আজি 

তোমারে শাণিত শর সমূহে সংহার করিয়া তোমার শরাহত বীরগণের 

রমনীদিগের আনন্দোৎপার্দন করিব । হে মাধব! তুমি সিংহের দুষ্টি- 

পথে পশ্ডিত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছ; তোমার 

আর নিস্তার নাই। 

কে রাজন্। মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া হাস্যমুখে কছিলেন, হে কৌরবেয়! আমি সংগ্রামে ভীত নহি। 

কেৰল বাক দ্বার আমাকে ভষ় প্রদর্শন করা কাহারও সাধ্য নহে। হে 

কৌরব। যে মামাকে শঙ্ত্শূন্য করিবে, সেই আমাকে বধ করিতে 

পারিবে । যাহা হউক , এক্ষণে বৃথা বাক্যব্টয়ের প্রয়োজন নাই। তুমি 
যাহা কহিলে, তাহা কার্যে পরিণত ক্র , তোমার এই আস্ফালন শরৎ” 

কালীন মেঘ গর্জনের ন্যায় নিতান্ত নিক্ষল বোধ হইতেছে, উহ শ্রবণ 

করিয়] আমি হাস্য সন্বরণে একান্ত অসমর্থ হইীতৈছি। এক্ষণে আমা- 

দ্রিগের চিরাভিলষিত সংগ্রাম উপস্থিত হউক । তোমার সহিত সংগ্রা- 

মার্থ আমার মন সাতিশয় চঞ্চল হইয়াছে । হে নরাধম! আজি আমি 
তোমারে বিনাশ না করিয়া কদাচ সংগ্রামে প্রতিনিবৃত্ত হইৰ না। 

হেরাজন! এইরূপে সেই মহাতেজ1 স্পদ্ধাশীল বীরদ্বয় পরস্পরের 

প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ পৃর্বক করিণী গ্রহণাভিলাষী রোষাবিষ্ট মত্ত মাতঙ্গ- 

দ্বব়ের ন্যায় ফ্রোধভরে পরস্পর জিঘাংসাপরবশ হইয় প্রহারে প্রবৃত্ত 
হইলেন এবং মেঘ বেমন জলধারা বর্ষণ করে, ভন্রপ নিরস্তর শরধার! 

বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রব সাত্যকিরে সংহার 

করিবার নিমিত্ত তাহাকে শর সমূহে সমাচ্ছন্ন করত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া! 
পুনরায় নিরস্তর শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর 

সাত্যকি শর বর্মণ পুর্বক সেই সমস্ত স্ৃতীক্ষ শর উপস্থিত না হইতে হই- 

তেই অন্তরীক্ষে খণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে সেই বীরদ্ধয় 
পরম্পরের প্রতি নিবস্তর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । যেরূপ শার্দুলদ্বয় 

নথ দ্বারা ও হস্তিদ্বয় দন্ত দ্বার। পরস্পরকে প্রহার করে, সেইরূপ তাহারাও 

রথ, শক্তি ও সায়ক সমূহ দ্বার] পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করি- 

লেন। তখন তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন শরীর হইতে অনবরত শোণিতধার। 
গ্রবাছিত হইতে লাগিল । এইরূপে তাহার? পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত 
হুইয়! পরস্পরকে স্তম্ভিত করিলেন । 



৬৩৪ মহাভারত । 

' অনস্তর সেই ব্রক্মলোকপুরস্কত মহাবীরম্বয় সৃত্যুর পর সুরলোকে গন 
করিবার মানস করিয়! যৃখপতি কুঞ্তুরদ্বয়ের ন্যার সমরে সমুদ্যত. হইলেন 
এবং পরম্পরে প্রতি তজ্জন গর্জন করত প্রন্ৃষ্ট ধার্রা্ট্রগণ সমক্ষে নি 

স্তর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সংগ্রামদরশী নরগণ করিণী গ্রন্থ" 
ণার্থ মরে সমুদ্যত যুখপতি করিহ্বয়ের ন্যার তাহাদিগের সেই লোম- 

হর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিল। তখন সেই বীরন্ধয় পরস্পরের 
অশ্ব নিহত ও শরাসন ছেদন করিয়া রথ পরিহার পূর্বক অসি যুদ্ধ করিস 

বার বাসনায় একত্র মিলিত হইয়া! অতি বুহদাবার বিচিত্র খষভ বন্ধ 

'বিনির্ষিত চর্শ ধারণ ও কোষ হইতে অসি'নিফাশন করত যুদ্ধস্থুলে পঞ্ছি- 

ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর সেই বিচিত্র বন্শধারী ও হেমা 
গদবিভুষিত বীরযুগল মগুলাকারে ভ্রমণ এবং ভ্রান্ত, উত্তাস্ত, আবিদ্ধ, 

আগ্ল,ত, বিপ্লত সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ গতি প্রদর্শন করিয়! 

ক্রোধাবিষ্ চিত্তে পরস্পরকে অসি প্রহার করিতে আরভ্ভ করিলেন। 

তাহার! পরম্পরের ছিজ্জান্বেষণ করত আশ্চর্য বল্গণ এবং শিক্ষালাধৰ 

ও সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়! পরস্পকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই 
বীরহ্থয় এইরূপে সমুদ্বায় সৈন্যগণ সমক্ষে ক্ষণকাল পরস্পরকে প্রহার করিয় 

বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে সেই বিশালবক্ষা, দীর্ঘ বাহু-যুগল- 
সম্পন্ন, বাহু বুদ্ধকুশল বীরদ্বর় পরস্পরের প্রতি অসি ও শতচন্ত্রকালস্কৃত 

চর্ম ছেদন পূর্বক বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া! লৌহময় অর্গল সদৃশ ভুযুগল 
দ্বারা পরস্পরের ভূঙ্গবেষ্টন করত ভূজ বন্ধন ও ভুজ মোক্ষণ করিতে লাগি- 

লেন। অন্যান্য ধোধগণ তাহাদের শিক্ষাবল সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট 
হইলেন । এ সময় সেই বাহুষুদ্ধে প্রবৃত্ত বীরদ্ধয় কুলিশাহত ভূধরের ন্যান্র 
অতি ভীষণ রব করিতে আরত্ত করিলেন। অনস্তর মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ 

বিষাণাগ্র দ্বারা এবং বৃষভদ্বপ্ন শৃঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে, তাহারা সেইরূপ কথন 
ভুজবন্ধন, কখন মস্তকাঘাত, কখন চরণাকর্ষণ, কখন তোমর, অন্ক,শ ১৪ 

চাপ নিক্ষেপ, কখন পাদবেষ্টন, কখন ধরাতলে উত্তমণ, কখন গত, 
প্রত্যাগত ও আক্ষেপ প্রদর্শন এবং কখন বা পতন উথান ও লম্ষ প্রদান 

পূর্বক অতি ভয়াবহ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এইন্ধপে তার! 
দ্বাত্িংশক্ ক্রিয়া-বিশেষ সম্পন্ন যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ব হইলেন । . ৯ 

সেই সমর মহারখ সাত্যকির আমুধ সকল অল্পমাত্র অবশিষ্ট রিলে, 
কেশব সব্যসাচীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে পার্থ! এই দেখ, সর্ব 
ধনু রাগ্রগণ্য $সাতাকি, রখবিহীন হইয়া সংগ্রাম কৰিতেছেন।. যুযুখ্ঠুন 
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তোমার পশ্চাৎভাগে কৌরবসৈন্যদিগকে ভেদ করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট 
হই] মহাপ্রতাপশালী বীরগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে 

ভূরিদক্ষিণ ভূরিশ্রবা সাতিশয় পরিক্লান্ত সাত্যকিরে আগমন করিতে অৰ- 

লোকন করিয়া সংগ্রাম করিবার মানসে উহার অভিমুখীন হুইয়াছেন। 

ইহ] কোঁন ক্রমেই যুক্তিসিক্ধ বলিয়! ৰোধ হইতেছে ন। তখন সমর- 
বিশারদ ভূরিশ্রব! ক্রোধভরে রথস্থিত কৃষণজ্ছুনের সমক্ষেই মত্ত মাতঙ্গ 

সদৃশ সাত্যকিরে সমাহত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবাছ বাস্থদেব ধন- 

পলকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! এ দেখ, বুৃঝ্ণপ্রিবীর সাত্যকি অতিছ্ষ্কর 
ফ্বার্য সম্পাদন করত একাস্ত ক্লাস্ত ও ভূরিশ্রবার ৰশতাপন হইয়া ভুতলে 
ক্জবস্থিতি করিতেছেন। উনি তোমার শিষ্য; উহাকে রক্ষা করা 

তোমার সর্ধতোভাবে কর্তব্য । এ মহাবীর*তোমার জন্যই এই বিপদ1- 

পন্ন হইয়াছেন। অতএব যেরূগে উনি ভূয্িশ্রবার বশতাপন্ন না হন, 
তুমি সত্বর ভাহাতে বত্রবান্ হও । তখন অর্জুন অতি স্ৃষ্টচিত্তে কেশবকে 
কহিলেন, হে কেশব! এ দেখ, যেরূপ কাননমধ্যে মত্তমাতঙ্গের সহিত 

হুখপতি সিংহের ক্রীড়া হইয়। থাকে, সেইরূপ বৃষ্চিবংশাবতংস সাত)কির 
সহেত কুরুপুঙ্গৰ ভূরিশ্রবার ক্রীড়া হইতেছে। 

হে ভরতর্ষত । মহাবীর অর্জুন এইরূপ কহিতেছেন, এমন সয় ভূরি- 

শ্রব৷ আঘাত দ্বারা সাত্যকিরে ভূতলশায়ী করিলেন । তদ্র্শনে সৈন্যমধ্যে 

হাহাকার ধ্বনি সমুখিত হইতে লাগিল। তখন সিংহ যেরূপ মাতঙ্গকে 

আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে আকর্ষণ পূর্বক কোঁষ হইতে 
অসি নিষফফফাশন করিলেন এবং তাহার কেশাকর্ষণ করত বক্ষঃস্থলে পদা- 

খ্বাত করিয়1! তদীয় কুগুলালঙ্কৃত মন্তক ছেদন করিতে সমুদ্যত হইলেন। 
তখন মহাবীর সাত্যকি দণ্ুঘর্ট্রত কুলালচক্রের ন্যায় কেশধারী ভূরি- 
শ্রবার হস্তের সহিত মস্তক বিতূর্ণন করিতে লাগিলেন । মহামতি কেশব 
'সাত্যকিকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্বার ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে 

মহাবাহে!! এ দেখ, অন্ধকপ্রধান সাত্যকি ভূরিশ্রবার বশবত্বা হইয়াছেন। 
উনি তোমার শিষ্য এবং ধনুর্বিদ্যায় তোম! অপেক্ষা নুন নহেন। কিন্ত 
'আজি ভূরিশ্রবা উহাকে পরাজয় করাতে উহার সত্যবিক্রম নাম বিফল 
হুইতেছে। ৰ 

. মহারথ ধনগঞ্রয় বান্ুদেৰের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক মনে মনে ভূরি-- 
শ্রবদকে ভূয়পী প্রশংসা করিয়া! কহিলেন, কুরুকুলবীর্তিবর্ধন মহাবীর 

সুরিশ্রব! বৃষ্চিপ্রবীর সাত্যকিকে সংহার না করিস মগজ ধেজপ বনমধধো 



৬৩৬ মহাভারত । 

মহাগজকে মাকর্ষণ করে, সেইরূপ সাত্যকিকে বে আকর্ষণ করিতেছেন, 

ইহাতে আমি যারপর নাই খন্তষ্ট হইলাম । মহারথ ধনঞ্জয় মনে মনে 

এইরূপ ভূরিশ্রবার এইরূপ প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাস্থ- 

দেব! আমি সর্বদ1 জরদ্রথকেই নিরীক্ষণ করিতেছি, তন্সিবন্ধন ভূরিশ্রবা 

আমার দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই । যাহ হউক, এক্ষণে আমি সাত্যৰ্কির 
রক্ষার্থ এই ছুন্বহ খ্াধ্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম । মহাবীর ধনঞ্য় 

ককষ্জকে এই বাক্য কিয়া গাণ্তীব শবাসনে নিশিত ক্ষুরপ্র সংযোজন 

পূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। এ অজ্ঞুন বিস্ষষ্ট দারুণ ক্ষুরপ্র আকাশছুত 

মহোক্কার ন্যার ভুরিশ্রবার অঙ্গদ পরিশোভিভ খঙ্জা ঘমবেত বাহু ছেদন 

কর্পিয়া ফেলিল। 

নিস এন 1৩ ইত 

ত্রিচত্বারিংশদবিক শততম অধ্যায় । ১৪৩। 

হে রাজন্। মহাবীর ভরিশ্রবার সেই জঙ্গদ পলিশোভিত গঙ্গা সম- 
বেত ভূজদণ অদ্রশ্য ধনঞ্জন্বের শবে নিকুত্ত হইয়া জীবলেকের দুঃসহ 

হুঃখ উত্পাদন পুর্বক পঞ্চ্য পন্নগের ন্যায় মহাবেগে ধরাতলে নিপ- 

ঠৈত হইল। শঙ্কালে ভূরিশ্রৰা আপনাকে একান্ত অকর্ম্ণ্য বোধ 
করিয়। সাত্যকিকে পরিতাগ পুর্ধক রোষভরে ধনঞ্জয়কে তিরস্কার করক্ত 

কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তের। আমি অনন্যমনে কার্ধ্যাস্তরে আনক্ত 

ছিলাম, তদবস্থায় তুমি আমার বাহু ছেদন করিয়া সাতিশয় নিন্দিত 

কার্ষেযর অনুষ্ঠটন ক্রিরাছ। ধর্মবাজ যুধিষ্ঠির আমার বিনাশ বৃত্াস্ত 

জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি কি তাহাকে কহিবে যে, আমি ভূরিশ্রবাকে 

সাত্যকির সংহাররূপ গর্হিত কাধ্যে প্রবৃত্ত দেখিয়। তাহাকে বিনষ্ট করি- 

যাছি? হে ধলঞ্জয়! তুমিযেন্দপে আমার প্রতি অন্ত্র পরিত্যাগ করি- 

য়াছ, সেইক্ধপে অন্তর প্রয়োগ করিতে কি দেবরাজ ইন্দ্র বা ভগবান্ ক্র 
কিম্বা মহারগ প্রোণ অথবা মহামতি কৃপাচার্য ভোমাকে উপদেশ প্রদান 

করিয়াছেন ? তুমি অন্যান্য বীর অপেক্ষা অস্ত্রধর্ম সমধিক পরিজ্ঞাত আছ; 

তবে কি নিমিত্ত তোমার সহিত যুদ্ধে মপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে আঘাত করিলে ? 

সাধুলোকেরা প্রমত্ত, ভীত, বিরথ, প্রার্থনা পরতন্ত্র ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে 

কখনই প্রহার করেন না; কিন্তু তুমি এই নীচৰ্যবহৃত সাতিশয় ফর 

পাপ কার্যে ক।প্রকারে প্রবৃত্ত হইলে? আর্য ব্যক্তি অনার়[সে সত্কাধ্যের 
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অন্গুষ্ঠান করিতে পারেন, কিস্তু অসতকাধ্য তাহার পক্ষে নিতাস্ত ছুষ্ষর 

হইম্া উঠে। হে মহাত্সন্! মচ্ুষ্য যে মনুষ্যের সহবাসে কালযাপন 

করিয়া আগু তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা তোমাতেই সম্যক লক্ষিত 

হইতেছে । দেখ, তুমি রাঁজকুলে, বিশেষতঃ কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করি- 

য়াছ) ভুমি অতিস্রশীল ও ব্রতপরায়ণ;) কিন্তু এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্দ্দের বিরুদ্ধ।- 
চরণ করিয়া সাতাকির রক্ষার্থ যে অন্যাধ্য কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, 

বোধ হয়, ইহ! কৃষ্ণের অভিপ্রেত; এপ ,অভিপ্রায় তোমাতে কখনই 

সম্ভতাবিত হইতে পারে না। হে ধনগ্জয়! কৃষ্জের সহিত যাহার সখাভাৰ 

নাই, এমন কোন ব্যক্তিই অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিকে 
এরূপ বিপদাপর করিতে প্রবৃত্ত হন না। হে পার্থ! বৃষ্টি ও অন্ধক- 

বংশীয়গণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় এবং স্বভাবতঃ নিন্দনীয়; তাহার! ক্রোধান্ধ 

হইয়া কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তুমি কি প্রকারে তাহাদিগের 
মতানুযারী কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃভ হও । 

হে রাজন! মহাবীর ধনগ্য় ভূরিশ্রব! কর্তক এইরূপ অভিহিত হইয়। 
কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো ! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মানব জরা 
জীর্ণ হইলে, তাহাঁব বুদ্ধিও জীর্ণ হইযাযাঁয়। এক্ষণে আমাকে যে সমস্ত 

কথা কহিলে, সেই সমুদায়ই নিরর্থক । তুমি কেশব ও আমাকে সম্যক 

অবগত হইর়াও আমাদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি. রণ- 

ধর্ষভ্ভ ও সর্বশান্্বিশারদ হই কি জন্য অধন্থ্রীচবণ করিব । তুমি ইহা 
পরিজ্ঞাত হইয়াও বিমোহিত হইতেছ । ক্ষত্রিযগণ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, 

সম্বন্কী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া! তাহাদিগেরই বাহুবল 

অবলম্বন করিয় সংগ্রাম করিতেছেন । হে রাজন. সগমরাজনে কেবল 

আত্মরক্ষা! কর! রাজার কর্তব্য নহে; যাহাদিগকে কাধ্যসাধনে নিযুক্ত 

করা হইয়াছে, অগ্রে তাহাদিগকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য । সেই সমুদয় 

ব্যক্তি রক্ষিত হইলে, রাজ সুরক্ষিত হন। মহাবীর সাত্যকি আমাদিগের 
নিমিত্তই জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া! অতি ভীষণ সংগ্রামে প্রবুত হইয়াছেন । 

উনি আমার শিষ্য, সম্বন্ধবী ও দক্ষিণ বাভুন্বরূপ। যদি উহাকে নিহনা- 

মান অবলোকন পূর্বক উপেক্ষা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাপভাগী 

হঈতে হইবে । আমি এই নিমিত্ত সাতাযকিকে রুক্ষ করিয়াছি; অতএব 
ভূমি কি নিমিত্ত আমার উপর বৃথা ক্রোধ প্রকাশ করিতেছ। হে মহা- 

রাজ ! তুমি অন্যের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলে, তদবস্থায়. আমি 

তোমার কর ছেদন করিয়াছ্ছি, এই জন্য তুমি আমাকে দিক্ষা করিতেছ; 
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চ্িদ্ধ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমি কখনই নিলনীয় নহি । আমি 

হত্ত্যস্বরথ পদাতি সমাকুল, সিংহনাদ বহুল, অতিগভীর সৈন্যসাগর মধ্যে 

কখন কৰচকপ্পন, কখন রখারোহপ, কখন ধনুর্জা আকর্ষণ ও কখন বা 

অরাত্তিগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতেছিলাম। সেই ভয়ঙ্কর সমর- 

সাগরে একমান্্র সাত্যকির সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ কিরূপে সম্ভবপর হইতে 

পারে, এইক্ধপ চিন্তা করিয়! আমার যুদ্ধবিভ্রম হইয়াছিল। হে মহাঁ- 
বাঙ্ো! রণবিশ'-দ সাত্যকি একাকী মহশরথগণের সহিত সংগ্রাম করত 

াহালিগকে পরাভব করত শ্রাস্ত, শ্রাস্তবাহুন, শঙ্ত্রনিপীড়িত ও বিমনাকসমান 

কইয়| তোমার বশতাপন্ন হইয়াছিল। তুমি কিরূপে ভাহাকে পরাদর 
করিয়া আপনার শৌরধযাধিক্য প্রকাশ করিতে ৰাসনা করিলে? তুমি 
খ্ভগঞ্ছারা সাত্যকির মস্তক ছেদন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলে; স্তর! 
আমায় তাহাকে রক্ষা করিতে হইল। কোন্ব্যক্তি আতীয়কে প্রবূপ 

বিপদাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া উপেক্ষা! প্রদর্শন করিতে পারে? হে বীর! 

ভুমি তোমার আশ্রিত ব্যক্তির সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিয়। থাক ? 

বাহ! হউক, তুমি আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইয়া পরপীড়নে উদ্যত 
হুইরাছিলে। অতএব এক্ষণে আপনার নিন্দা করাই তোমার কর্তব্য। 

হে রাজন্! মহাঁষশ। যুপকেতু ভূরিশ্রধা ধনঞ্জুয় কর্তৃক এইরূপ অভি- 
ছ্িত হইর। মহাৰীর সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্বক প্রায়োপবেশনে কৃত- 

সঙ্কল্প কইলেন। তিনি ব্রন্ষলৌকে গমন করিৰার বাসনার সব্য হস্তে 
শরশব্যা নির্মাণ করিয়। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেব্তাঁতে ইন্দ্রির সকল সমর্পণ, 

সুর্য দৃি সন্পিবেশ ও চন্দ্রে মন সমাধান পূর্বক মহোপনিষদ্ ধ্যান করিতে 

লাগিলেন ৰং যোগারূঢ হইর়! মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। তখন 
সমস্ত সৈন্যগণই কৃষ্ণ ও অজ্জুনকে নিন্দা এবং পুরুষপ্রধান ভূরিশ্রবাকে 
প্রশংসা করিতে লাগিল। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় নিন্দাবাদ শ্রবণ পূর্বক 

কিছুমাত্র কটুক্তি প্রয়োগ করিলেন না। ভূরিশ্রবাঁও প্রশংসিত হুইয়! অগু- 

মাত্র আনন্দিত হইলেন না। হে রাজন্! তখন মহাবীর অঞ্জন আপ- 
নার আত্মজগণের ও, ভুরিশ্রবার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া তুগ্ধ- 

চিত্তে গর্বিভবচনে ভূরিশ্রবাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে যূপকেতো ? 

অস্মৎপন্মীয় যে কেহ আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, ভাহাকে কেহই 
ংহার করিতে পারিবে না। আমি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া! তাহাকে 

রক্ষা করিৰ। আমার এই মহাত্রতের বিষয় সমস্ত ক্ষঅ্িয়গণই পরিজ্ঞা 

আছেন। অওঞ ইহা বিচার করিয়া আমাকে নিন্দা করা কর্তব্য। 
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ফ্ীর্থ ধর্শ পরিজ্ঞা না হইয়া! অন্যকে নিন্দা করা কখনই কর্রৰঃ মহে। 

আমি যে, তোমাকে বহুবিধ অস্ত্র শন্ত দ্বার] অকন্ত্রবিহীন সাত্যকিপ গ্রাণনাশে 

সমুদ্যত দেখিয়া তোমার বাছ ছেদন করিয়াছি, তাহা আমার ধর্মসঙ্গভ 

হয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, রথ, বর্ম ও শ্রশূন্য একমাত্র বালক 
আভিমন্রুকে সংহার করা কি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রশংসনীয় কার্ধয ৫ ছে 

মহাবাহে। ! ধনঞ্জয় মহাবীর ভূরিশ্রবাকে এইরূপ কহিলেঃ তিনি অবনত- 
শিরে ভূমি স্পর্শ করত অর্জন ধর্মীহৃসারেই তাহার বাভ ছেদন করিয়াছেল, 

ইহ] জ্ঞাপন করিবার মানসে সব্য হস্ত দ্বার] শ্বীয় দক্ষিণ ভূজ গ্রহণ ও 
তাহাকে প্রদান করিয়া অপোমুখে মৌনাবলম্বন করিয়। রহিলেন। 

তখন মহাবীর অর্জুন ভূরিশ্রৰবাকে কহিলেন, হে শলাগ্রজ । ধর্্মাত্মা 
যুধিষ্টির, মহাবাহু ভীমসেন, নকুল ও সহরেৰে আমার যেরূপ প্রীতি, 

তোমাতেও সেইরূপ প্রীতি ৰিদামান আছে। অতএব আমি মহামতি 

ৰাস্গদেবের আক্ঞান্ছসারে কহিতেছি যে, উশীনরপুত্র শিবিরাজ1 থে পবিজ্র 

শ্বানে গমন করিয়াছেন, তুমিও তথায় গমন কর। অনস্তর বাসুদেক 

কহিলেন, হে ভূরিশ্রব1 ! তুমি প্রভূত অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি- 

রাছ; অতএব ব্রহ্মা প্রভৃতি অঅরগণ আমার যে সকল স্থান প্রার্থন! 

করেন, তুমি অচিরাৎ তথায় গমন পূর্বক আমার সমান হুইয়! গরুড় 
কর্তৃক মস্তকোপরি বাহিত হুড । 

সপ্তয় কহিলেন, হে নরনাথ! অনস্তর মহাঁবলশীলী সাত্যকি ভূরি- 

শ্রবার হস্তগ্রহ হইতে বিমুক্ত ও উত্থিত হইয়া, পার্থশরে ছিন্নহত্ত ও ছিন্- 
শুগু হন্তীর ন্যায় উপবিষ্ট, সেই নিরপরাধী ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদন করি- 
ৰার নিমিত্ত খঙগ ধারণ করিলেন। তখন টসন্য সমুদ্র তাহাকে উচ্চৈঃ, 

স্বরে নিন্দা করিতে লাগিল। মহামতি বাস্থদেব, ধনঞ্জয়, বুকোদর, 
উত্তমৌজা, যুধামস্থ্য, অশ্বথামা, কূপাচার্ধয, কর্ণ, বৃষসেন ও সিদ্ধুরা বায়, 
হবার তাহাকে নিষেধ করিলেন । কিন্তু মহাবীর সাত্কি কাহারও কথা 
কর্ণপাত না করিয় খঙ্জীঘাতে এ প্রায়োপবিষ্ট, সংযমী, ছিন্নবাছ ভৃরি- 

শ্রবার শিরশ্ছেদেন করিয়া? ফেলিলেন। তিনি অর্জুনাহত ভূরিশ্রবাকে 
নিহত করিলেন বলিয়া কেহই তাহাকে প্রশংসা করিল না। তখন অমর, 
সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ ইন্ত্র সদৃশ ভূরিশ্রবাকে সরে প্রার়োৌপবেশনানম্তর় 
নিহত অবলোকন পূর্বক বিশ্ময়াপন্ন হইর] ভাহাকে ধনাবাধ প্রদান 

করিলেন। . সৈনিকগণ কহিতে লাগিল, এ বিষয়ে মহাবীর সাত্যকির 

কিছুমাহ অপরাধ নাই। ভাগ্যক্তমেই এইরূপ সংঘটিত, কইয়াছে। জন্ধ- 
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এব আঁমাদিগের ক্রোধ প্রকাশ কর! কোনমতেই বিধেয় নহে। ক্রোধ 
মন্থযাগণের দুঃখের গ্রধান কারণ । ভগবান্ বিধাতা সাত্যকির হস্তেই 

ভূরিশ্রবার নিধন নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব ভূরিশ্রবা যুযুধানেরই 
ৰধাহ? এ বিষয়ে আর বিচার করিবার আবশ্যক নাই। 

অনন্তর অমিতপরাক্রম সাত্যকি ক্রোধাস্থিতচিত্তে কৌরবদিগকে 
সম্বোধন পুর্ধ্বক কহিলেন, হে ধর্মকর্চকধারী অধার্শিক কৌরবগণ! 
তোমরা ইতিপুর্ব্বে আমারে ভূরিশ্রবাকে সংহার করিতে বারম্বর নিষেধ 
করত ধার্স্িকতা গ্রকাশ করিতেছিলে ; কিন্তু অস্ত্রবিহীন সুভদ্রাতনয় 

বালক অভিমন্ত্যকে সংহাঁর করিবার সময় তোমাদিগের ধর্শ কোথায় 

ছিল? পৃর্ধে আমার এইবগ প্রতিজ্ঞ ছিল যে, থে ব্যক্তি কোন কারণে 

আমাকে ধরাশায়ী করিয়া আমার উরঃস্থলে পাদপ্রহার করিবে, সে 

মুনিত্রতাবলখী হইলেও আমি তাহাকে সংহার করিব। যাহ! হউক, 

তোমরা আমাকে অচ্ছিন্নবাহু ও প্রতিঘাতে যত্ববান, দেখিয়াও মৃত 

বোধ করত আপনাদিগের শিব্বদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছ। হে কৌরখ- 

শ্রেষ্ট যোধগণ ! ভূরিশ্রবাকে প্রতিঘাত কর। উপধুক্ত কাধ্যই হইয়াছে। 
মহাখীর ধনঞ্জয় আমার প্রতি স্নেহ প্রকাঁশ পূর্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতি- 

পালনার্থ উহার খড্গযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া কেবল আমাকে বঞ্চিত 

করিয়াছেন । যাহ! হউক, ভাগ্যে যাহা থাকে, দৈবৰই তাহা সংঘটন 

করিয়া দেন। আমি এই রণস্থলে ভূরিশ্রবাকে সংহার করিয়া কি অধর্ধ্রা- 

চরণ করিয়াছি? মহাকবি বান্মীকি কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে 

হার করা কদাঁচ বিধেয় নহে। সর্ব সময়েই বিশেষ যত্রপূর্বক বিপক্ষ- 

গণের ক্লেশকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । 

হে রাজন্! সাত্যকি এইরূপ কহিলে, পাঁগুৰ ও কৌরবগণ কিছুমাত্র 
প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, কেবল মনে মনে ভূরিশ্রবাকে অভিবাদন 

করিতে লাগিলেন তৎ্কাঁলে সেই যজ্ঞরপুত, মহাষশ1, অরণ্যগত তপো- 
ধন সদৃশ ভূরিস্বর্ণগ্রদ ভূরিশ্রধার নিধনে কাহারও আহ্লাদ জন্মিল না। 

মহাবল ভৃপিশ্রবার নীলবর্ণ চিকুরনিকর বিভূষিত, কপোতনেত্র সদৃশ নয়ন- 
শান, ছিন্ন মস্তক সমরস্থলে নিপতিত হইয়া অশ্বমেধ্যজ্ঞভূনিস্থিত পিত্র 
অশ্খের ছিন্ন মন্তডকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভূরিশ্রব 
এইরূপে সমরে অন্্রাধাতে নিহত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় 

পূর্ধকৃত পুখো সমস্ত আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করত ভউর্ধলোকে গমন 

করিলেন 
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চতুশ্চত্ব(রিংশদধিক শততম অধ্যায় । ১৪৪। 

ধৃতবাষ্ট কহিলেন, সঞ্জয়! যে মহাঁবীব সাতাকি ধর্মরাঁজের নিকট 

বদ্ধপ্রত্তিজ্ঞ হইয়! অনায়াসে সৈনাসাগর সমুভ্তীর্ণ হইল এবং মহাবীর দ্রোণ, 
কর্ণ, বিক্রর্ণ ও কৃতবর্ধা যাতাঁরে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই, ভূরি- 
শ্রবা কি প্রকারে তাশারে আক্রমণ পুর্বক ভূতলে নিপাতিত করিল ? 

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন. আমি এক্ষণে আপনার নিকট ভূরিশ্রবা ও 
সাত্যকির জন্মবৃত্তীস্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাতে আপনার 
সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে। মহর্ষি অত্রির পুত্র সোম, সোমের পুত্র বুধ, 
বুধের পুত্র দেবরাঁজ সদৃশ পুবরবা পুরূরবার পুত্র আষু, আযুর পুত্র নহুষ ও 

নহুষের পুত্র দেবসদৃশ রাজর্ষি যাতি। দেবয্যঠনির গর্তে রাজ যষাতির ষছু 

নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। তিনি সর্ব জ্যেষ্ঠ; সেই যছুর বংশে দেবমীঢ় 

নামে এক মহান্ুভব জন্মগ্রহণ করেন । দেবমীটের পুত্র লোকত্রয়বিখ্যাত 

শর, শূবের পুত্র মহাযশম্বী বাস্তদেব। মহাবল পরাক্রান্ত শুর ধন্ুর্বিদ্যা- 
বিশারদ ও সংগ্রামে কার্ভবীর্ধ্যাজ্ঝুনের সদৃশ ছিলেন। তাহার বংশে 

শিনি নামে এক মহাআ। জন্মগ্রহণ করেন। হে রাঁজন্! মহাত্বা দেবক- 

রাজের কন্যার স্বরম্বর সময়ে মহাবীর শিনি অসংখ্য নরপতিগণকে 

পরাজিত করিয়া দেবকতনয়াকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বস্ুুদে- 

বের সহিত দেবকীর পার্রিণয় কার্ধয সম্পাদনার্থ তাহাকে স্বীয় রথে 

আরোপিত করিয়া গৃহগমনে উদ্যত হইলেন। তখন মহাঁতেজস্বী 
সোমদত্ত শিনির এই কার্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাঁর সহিত 

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বেলা ছুই প্রহর পর্যস্ত-সেই মহ্াবীরদ্বয়ের 
অতি ঘোরতর বাহ্খুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর শিনি অসংখা রাজ- 

গণের সাক্ষাতে বলপুর্বক সোমদত্তকে ভূতলে শিপাতিত করিলেন এবং 

তাহার ফেশাকর্ষণ করত তরবারি উদ্যত করিয়া তাভাকে পদাঘাত 

করিতে লাগিলেন। পরে কৃপা প্রকাশ পূর্বক তুমি জীবিত থাক, এই 
বলিয়া তাহারে পরিত্যাগ করিলেন। 

হে কুরুকুলতিলক ! মহাবীর সোমদন্ত শ্রিনির নিকট তক্রপ আঘাত- 
প্রাপ্ত হুইয়] তুদ্ধচিত্তে ভগবান. ভূতনাথের আরাধন্ম করিতে লাগিলেন | 
বরদাতা মহাদেব পোমদত্তের ভক্কিভাবে আরাধনায় প্রসন্ন হইয়! 

তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, হে 

ওগবন্! আমি একপ এক পুত্র প্রার্থনা করি যে, সে অসংখ্য তপতি 
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সমক্ষে রণস্থলে শিনির পুত্র ৰা! পৌত্রকে নিক্ষেপ করিয়া! পদাঘাত করিক্তে 

সমর্থ হইবে। ভগবান্ ভূতনাথ তাহার প্রার্থনা শ্রবণ পূর্বক তথাস্ত 
ৰলিয়! অন্তর্ধিত হইলেন । সোমদত্ত সেই বরপ্রভাবে এ তৃরিশ্রবা নামে 
পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তৃরিশ্রবা দেবাদিদেব মহাদেবের বরপ্রভা- 

বেই অসংখ্য মহীপাল সমক্ষে সমরাঙ্গনে সাত্যকিকে পাতিত ও পদাঘাত 
করিলেন। হে রাজন! আপনি যাহা জিজ্ঞাস করিতেছিলেন, সেই 

সমস্ত আপনার নিকট কীর্তন, করিলাম । 

হেকুরুরাজ! সাত্যকিকে কেহই পরাভব করতে সমর্থ হন না। 
বৃষ্চিবংশীক়গণ রণস্থলে লব্ধলক্ষ্য হইয়া বিবিধ যুদ্ধকৌশল প্রকাঁশ করিয়!] 
থাকেন। উহ্ারা দেব, দানব ও গন্ধর্বগণের অজেয় এবং কাচ বিশ্মিত 

হন না। উহার! স্বীয় ভুজবলেই সংগ্রাম করিয়া থাকেন, অন্যের 

সাহায্য অপেক্ষা করেন না। উহাদিগের সমান বলবান্ ব্যক্তি কখন 

লক্ষিত হয় নাই,হইবে না এবং এক্ষণে ও হইতেছে না | উহার জ্ঞাতিগণকে 

'বজ্ঞাকরেন ন। এবং বৃদ্ধদিগের আজ্ঞা নিয়তই প্রতিপালন করিয়া 

থাকেন। মনুষ্যদিগের কথা কি বলিব, দেব, দানব, গন্ধর্র্ব, যক্ষ, উরগ 

এবং রাক্ষদগণও বৃঝ্তিদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হন নাঁ। উহার! 

ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞাতিগণের দ্রব্যে অভিলাষ করেন না। বিপদ্ উপস্থিত 

হইলে, যে কেহ তাহাদিগকে রক্ষা! করেন, তাহার! কখনই তাহার দ্রব্যে 

অভিলাধী হন না। এ সত্যবাদী, ব্রহ্গানুষ্ঠাননিরত মহাত্বারা বিপুল 

অর্থশালী হইয়াও গর্ব প্রকাশ করেন না। তাহারা আপদ্কালে সমর্থ 

ব্ক্তিদ্িগকেও দীনবোধে উদ্ধার করিয়। থাকেন। তাহারা দেবপরায়ণ, 

দাত ও অহস্কারবিহীন ; তন্নিমিত্ত বুষ্িবংশীয়গণের চক্র সর্বদাই অপ্রতি- 

হত্ত হইয়া থাকে । হে মহারাজ! যদ্দি কেহ অচলবহুনে অথবা জললস্ত 

সমাকীর্ণ মহাসাগর সম্তরণেও সমথ হয়, তথাপি সে বৃষ্ণিবীরগণের সহিত 

গ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজেন্ত্র! আপনার যে 
ব্ষিয়ে সংশয় ছিল, সেই সমস্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলাম। যাহ 
হউক, আপনার হুর্নীতিৰশতই এইরূপ ঘটন। হইতেছে। 

6৮৭ 

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় । ১৪৫। 

ধতরাস্্র কহিলেন, হে সঞ্থয়! মঙাবল পরাক্রাস্ত তৃরিশ্রবা এইক্সপে, 

নিহত হইলেপুনর্ধার,যে প্রকার সংগ্রাম হইয়াছিল; তাহ! কীর্থন.কর। 



জোণ পর্ব । ৩৪৩ 

মঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! মহাবীর তুরিশ্রবা পরলোকে গমন 

করিলে, মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি শী 

সিন্ুরাজসমীপে রথ সঞ্চালন পূর্বক আমার প্রতিজ্ঞা সফল কর। হছে 

হৃধীকেশ! দ্িিনমণি সত্বর অভ্তাচলে গমন করিতেছেন । আমাকে শীপ্রই 
এই জয়দ্রথবধরূপ মহৎকাধ্য সম্পাদন করিতে হইবে। কৌরবপক্ষীয় 

মহারথগণও জবিশুনিরপেক্ষ হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিতেছেন । অত- 

এব আমি যাহাতে হুর্যাদেৰ অক্তাচলে গমন না করিতে করিতে সিন্ধু 

রাজকে সংহাঁর “করিয়া স্বীয় গ্রতিজ্ঞা সফল করিতে পারি, এইরূপ বিৰে- 

চন করিয়া অশ্ব সঞ্চালন কর। তখন অশ্বলক্ষণবিৎ মহাবাছ বাসুদেৰ 

তৎক্ষণাৎ জয়দ্রথের রথাভিমুখে রজতসন্নিভ অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে 

লাগিলেন। মহাবীর ছুর্য্যোধন, কর্ণ, বুষর্সেন, শল্য, অশ্রথামা, কূপ এবং 

সিদ্ধুরাজ ইহারা অমোঘান্ত্র মহাবীর ধলঞ্জয়কে শরসদৃশ বেগগামী তুরঙ্গ- 
মগণকে সঞ্চালন পূর্বক আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে 

তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জুন জয়দ্রথকে সম্মুখে 
অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধোদ্দীপ্তলোচনে তাহাকে যেন দগ্ধ করিতে 

পাগিলেন। 

হেরাজন্! তখন আপনার আত্ম দূর্যোধন অজ্ঞনকে জয়দ্রথের 

রথাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে রাঁধেয় ! এক্ষণে 

ধনঞজজয়র সেই বুদ্ধসময় উপস্থিত হইয়াছে । অতএব যাহাতে অজ্ঞুন জয়- 

ভ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ না হয়, স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন পুর্ববক তদ্বিষয়ে 
যত্ববান্হও। দ্বিবাভাগের আর অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; শর- 

জাল বর্ষণ পৃর্রবক বিপক্ষের বিপ্ব বিধান করিতে আরম্ভ কর। দ্িবাব- 
সান হইলে, অবশ্যই আমাদের জয় লাঁভ হইবে। দিবাঁকরের অস্তগমন 
পর্য্স্ত জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পারিলে, ধনঞ্জয় বিফলগ্রতিজ্ঞ হইয়া 

নিশ্চয়ই অগ্রিতে প্রবেশ করিবে । তাহা হইলেই উহার সহ্োদরগণ 

অন্ুগামিগণ সমভিব্যাহারে ক্ষণকালও ধনঞ্জয়বিহীন অবশীতে জীবন 
ধারণ করিতে সমর্থ হইৰে না। পাওবগণ এইবপে নিহত হইলে, আমর! 

এই সসাগরা পৃথিবী নিষ্ষণ্টকে উপভোগ করিব। আজি অর্জুন দৈব- 
৷ বশতঃ বিপরীতবুদ্ধি হইয় কার্ধ্যাকার্ধ্য বিবেচনা 1 করিয়া আত্মবিনা- 
। শা জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছে । হে দৃদ্ধর্য। তোমার জীবন 
রি ধনজয় কি প্রকারে সুর্য্যের অন্তগমন সময় মধ্যেই ১জয়দ্রথকে- 
সংহাক করিলে । আমি, মদ্ররা) কপ, আঙদ্থগজণ ও 54 
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সকলে মহাবীর সৈন্ববকে রক্ষা করিলে, ধনগ্য় কি প্রকারে তাহাকে 

বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবে? একে অসংখ্য বীর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছেন, তাহাতে আবার স্ৃর্ধ্য প্রায় অস্তাচলচুড়াবলম্বী হইলেন) অতএব 
বোধ হয়, অক্ফুন কোন ক্রমেই জয়দ্রথবিনাশে কৃতকাধ্য হইতে সমর্থ 
হইবে না। হে কর্ণ! এক্ষণে তুমি আমাকে এবং অশ্বথামা, শল্য, কপ 
ও অন্যান্য বীরগণকে মমভিব্যাহারে লইয়া বিশেষ যত্র পূর্বক ধনগুয়ের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । 

হেরাজন্। মহাবল পরাক্রীন্ত কর্ণ দ্র্য্যোধনের “এই বাকা শ্রবণ 

পূর্বক কহিলেন, হে রাজন্। মহাবীর বুকোদর শরনিকরে বারম্বাৰ 

আমার গাত্র ছিন্ন ভিন্ন বরিয়াছে। এক্ষণে আমি সমরাঙ্গনে অবস্থান 

করিতে হয় বলিয়াই "অবস্থান করিতেছি । আমার অজপ্রত্যঙ্গ তাভার 

শরজালে গিতাগ্ত সন্তুপু ও একান্ত অবসন্ন হইয়াছে । যাহা হউক, 
তোমার নিমিনই আমি জীবন ধারণ করিতেছি; অতএব যাভাতে ধন- 
গয় জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে ন। পারে, সাধ্যান্ুসারে সংগ্রাম কবিয়া 

তাহার চেষ্টা করিব। আমি রণস্থলে শরজাঁল বর্ষণ কণ্রতে প্রবৃত্ত হইলে, 

ধনঞ্জয় কখনই রদ্রথকে প্রাপ্ূু হইনে সমর্থ হইবে না। হে রাভন, 

হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র ভক্তিগরায়ণ লোকে যেরূপ কার্য করিয়া থাকে, 

আমি তদন্ুুমায়ী কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু জয় পরাজয় দৈবা- 
যন্ত। আগি আদি তোমার হিন্বাধ্য সংসাধন ও সিন্ধুবাজ ভয়দ্রগেব 
রক্ষার্থ ধার পর নাই যত্বু করিব। অজি পৈন্যগণ আমার ও ধনগষের 

লোমহ্ধণ অতি নিদারুণ সংগ্রাম অবলোকন করুক । 

হে রাজন্' ভাহাবা উন্ভয়ে এইনবপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন 
সময় মঙ্গাধীর ধনগ্য় আপনার সৈন্যপংহাবে প্রবৃত্ত হইয়া শাণিত ভর 
দ্বারা নংগ্রামে অপরাতুখ বীবগণের অর্গলতুল্য করিশুগড সদৃশ ভুজদ্টু 
ও মস্তক সকল ছেদন করিলেন এবং অশ্বগ্রীবা, করিশু'ও ও রথের অঙ্ষ 

সমুদয় ছেদন বরত রুপ্রাক্তকলেবক, প্রাসতোমরধারী 'অশ্বাকোহী- 
দিগকে ক্ষুব দ্বারা! ছুট শ্িন খণ্ডে ছেদন নরিতে লাগিলেন। অসংখ্য 
অস্থ ও কুঞ্জর তাহার শবে বিনষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। 
ধ্বজ, ছত্র, চাপ, চামর, ও মন্তক সমস্ত চতুদ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। 
যেরূপ পাবক প্রাদুতৃতি হইয়া! ভণরাজি দগ্ধ কবে, মহাবীর ধনঞ্জয় সেই. . 
ক্ধপ শরানলে কৌববটদৈন্যদিগক্কে দগ্ধ করত অবিলম্বে ভূল শোণিতা- 
ভিথ্িক্র করিঠলন | €হ রাজন্, মহা প্রতাপশালী সত্যবিক্রম ধনঞ্রয় এই 

সম 

সিল 
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প্রকারে আপনার পক্ষীয় অসংগা বীরগণকে সমরে নিহত করিয়1 সিন্ধুবাজ 

জয়দ্রথসমীপে উপনীত হইলেন। ভিনি ভীম ও সাতাকি কর্তৃক রক্ষিত 

হঈষা জাজল্যমান অনলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । কৌরব- 

পক্ষীয় বীরগণ ধনঞ্জয়কে স্বীয় শৌধ্যবলে তদবস্থ(পন্ন নিবীক্ষণ করিয়া 
কোনমতৈই সহ্য করিতে পারিলেন নাঁ। তখন রাজ দুর্য্যোৌধন, কর্ণ, 
বৃষসেন, শল্য, অশ্বথামা ও কৃপ্, ইহারা ক্রোধভরে সিন্ধুরাঁজকে লইয়! 
ধনঞ্জয়ের চতুর্দিক্ পরাবষ্টন করিলেন। রুণাবিশারদ, বিবৃভাীঁনন অন্তক 

সদৃশ, নিতান্ত ভয়ঙ্কর মহাবাহু ধনঞ্জয় ধহুষ্টঙ্কার ও তলধ্বনি রত ঘুদ্ধ- 

স্থলে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীর সকল নির্ভয় 

চিত্তে তাহাকে পরিবৃত ও সিক্ুরাজকে পশ্চান্ভাগে সংস্থাপিত করিয়। 

কৃষ্ণের সহিত উহাকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিলেন। হে বাজন্! 

ইতাবসরে ভগবান্ মরীচিমালী লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে 

কৌরব পক্ষীয় ব্বীব সকল নিত'ন্ত জহ্লাদিত হইয়া সু্যের অচিরাৎ 

অন্তগমন অভিলাষ করত ভোগিভোগ সদৃশ ভূজন্বার| শরামন আনত 

করিয়। 'অজ্জুনের প্রতি দিনকর-করসদূশ শত শত শর নিক্ষেপ করিতে 

লাগিলেন। রগছুত্মদ ধনগ্ভীয় ঠাভাদের প্রত্যেক শর ছুই, ছিন ও আট 
খণ্ডে ছেদন করত তাহাদিগকে শরসমূহে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

তখন সিংহলাঙ্লকেতু জশ্বথামা স্বীয় শক্তি প্রদর্শন ্রিবার নিমিভ্ভ ধন- 

গ্রয়কে নিবারণ ঞরিতে ভাবপ্ত করিলেন এবং দশ শরে অজ্ঞুন ও সাত 
শরে কেশবকে বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করত রথদার্গে অবস্থান 

কবিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহাবীরগণও ছুষ্যোধনের 

আদেশান্গুপারে রথ লমুস্কে ধনঞ্জয়ের চতুর্দিক, বেষ্টন পৃর্বক জয়দ্রথকে 

রক্ষা করত শরাসন আকর্ষণ করিয়া শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আবস্ত 

করিলেন। তখন সকলেই মহাবীর অর্জুনের বাঁভবল, গাণ্ডা-।ল ও শর 
সমূহের অক্ষয়ত্ব দর্শন করিতঠ লাগিল। তিনি অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্বক অশ- 
থমা ও কৃপাচার্যের অস্ত্র সমূহ নিবারণ করিয়া সেই জয়দ্রণের ব্ক্ষার্থ 

সমুদ্যত কৌরবপক্ষীয় বীরগণের প্রত্যেককে নয় নয় শরে বিদ্ধ করিলেন । 

এ সময় অশ্বথামা পঞ্চবিংশতি, বুষদেন সান্ত, দুধ্যোধন বিংশতি এবং 

কর্ণ ও শলা ভিন তিন শরে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া,তর্জন গর্জন ও শরাসন 

বিধুনন করিতে লাগিলেন এবং তাহার চতুর্দিকৃ বেষ্টন করিয়। বারংবার 

শরসমূছে বিদ্ধ করিতে প্রবুন্ত হইলেন । 

. অনস্তর ধী মহাবীবগণ সত্বরে পরস্পরের রথু সংশিষ্ট কর! দিবাক+' 
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বরের অবিলঙ্বে আস্তাঁচল গমনাভিলাষে শরাসন ৰিকম্পন ও সিংহনাঁদ 

পরিত্যাগ পূর্বক জলদলাল যেরূপ শৈলোপরি বারিধারা বর্ষণ করিয়া 

' থকে, সেইরূপ ধনঞ্জয়ের প্রতি স্থশাশিত দিব্য শরজাল পরিত্যাগ করিতে 

লাগিলেন । তখন মহাৰীর ধনঞ্জয় কৌরবপল্সীয় অসংখ্য বীরদ্দিগকে 

হার করত সি্কুবাজ জয়দ্রথের নিকট গমন করিলেন। তদর্শনে কর্ণ 

বুকোদরের ও সাত্যকির সম্ক্ষেই ধনঞ্য়কে শরজাঁলে নিবারণ করিতে 

লাগিলেন । ধনঞ্জয়ও সর্বসৈন্যদমক্ষে তাহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। 

অপস্তর সাঁত্যকি তিন, ভীমসেন তিন ও অজ্ঞুন সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ 

করিলে, কর্ণ ভাহাদিগের প্রতোককেই যষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। এই- 
রূপে বহুবীরের সহিত্ত কর্ণের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তৎ্কাঁলে 

আমর সৃতনন্দনের 'জত)ছুত পূরাক্রম সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি 
একাকী হইয়ীও ক্ুব্চিত্তে এ তিন মহারথকে নিবারণ করিতে 

লাগিলেন। 

অনন্তর মহাবল পবাঞ্ান্ত ধনপ্য় শত শরে কর্ণের মন্স্থল বিদ্ধ 

করিলে, সতনন্দন কর্ণ শে।ণিছাক্ত কলেবর হইয়া পঞ্চাশত শরে তাহাকে 

বিদ্ধ করিলেন। মহাবীব ধনপ্য় কর্ণের লঘ্ুস্ততা দর্শন পূর্বক সাতিশয় 

রোষপরবশ হইয়া তাহার শরাসন ছেদন করত তৎক্ষণাৎ নয় শরে 
' ভাহার বক্ষ£স্থল বিদ্ধ করিলেন এবং তাহাকে সংহার করিবার মানসে 

অবিলঙ্বে এক মা্তগুসগ্লিভ সাঁয়ক পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর অশ্ব- 

খাম] এ ধনজয়বিস্য&ট শর মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত 

অন্ধচন্ত্র বাণে উহ! ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এ সময় সৃতনন্দন সত্বরে 

আনা শরাসন গ্রহণ পুর্ধক সহজ সহঅ শরে* পাগুবাগ্রগণ্য ধনঞ্জয়কে 

সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পবন ষেৰপ শলভশ্রেণী অপসারিত করিয়] 

থাকে, মহাঁবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় সেইরূপ কর্ণনিক্ষিপ্ত সেই সমুদয় শর 
তৎক্ষণাৎ বার্থ করিয়া সমস্ত বীরগণ সমক্ষে হস্তলাঘব প্রদর্শন করত 

তাহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণও তাহার 

প্রতীবার প্রদর্শনার্থ সহত্র সহস্র সায়কে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে 

লাগিলেন। এই প্রকারে সেই মহাবীরদ্ব় বুষভের ন্যায় ধ্বনি করত 

অন্নিদ্ধ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্বক নভোমগুল সমাচ্ছন্ন করিয়া আপ- 

নারাও অন্তর্্ত হইলেন। অনন্তর সেই উভয় মহণবীর স্ব স্ব নাম 
উল্লেগ পৃর্ব্বক পরস্পরকে 'তিষ্ট তিষউ' বলিয়া গর্জন করত লঘ্ুহন্তে অত্যা- 

'ষ্চরধ্য ঘোৌরতব*্সংগ্রাম আস্ত করিলেন। তখন সমরস্থলস্থিত সকলেই 
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তাহাদিগের মাশ্চর্্য রূপ দর্শন এবং বাযুবেগগার্মী সিঙ্ধ ও চাঁরণগণ 

তাহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । হে রাজন্! এই প্রকারে 

পরম্পরবধার্থী সেই বীরদ্বয় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তথন 

রাজ দূর্যোধন আপনার পক্ষীয় ৰবীরগণকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, 

হে বীরগকল! কর্ণ আমারে কহিয়াছেন, তিনি ধনঞ্জয়কে সংহার না 

করর1 কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। অতএব এক্ষণে তোমর। সাব- 
ধান হইয়া সতপুত্রকে রক্ষা কর। ৃ | 

হে রাজন ! ছূর্যোধন বীরগণকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় 

কিরীটা সু'পুত্রের বলবীধ্য দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া আকর্ণাকষ্ট শর- 

চতুষ্টয় দ্বারা তীহার অশ্বচতুষ্টয় বিনষ্ট ও ভল্রান্ত্র স্বানা সারথিকে রথো- 
পন্থে নিপাতিত করিয়। আপনার তনয় রাজা ছুষ্যোধনের নমক্ষেই তা 

হাকে শর সমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । মহাশীর কর্ণ এইকপে 
অজ্ছুনশরে স্মাচ্ছন্ন এবং হতাশ্ব ও হহপ।রথি হইয়া সো প্রভাবে কিং- 

কর্তবাশ্াবধারণে অসমর্থ হইলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা কর্ণকে 
বরণে আরোপিভ কবত পুনরায় অর্জুনের সহিষ্ত মুদ্ধে গ্ীবৃত্ত হইলেন । 
সেই সময় মদ্রাধিপতি ত্রিংশ্বৎ শরে ধনঞ্জযকে বিদ্ধ করিলে, কৃপাচার্ধ্য 
বিংশতি শরে বাস্ৃদেবকে বিদ্ধ করিয়া অর্জুনের প্রতি দ্বাদশ শর নিক্ষেপ 

করিলেন । অনন্তর সিঙ্কুরাজ চারি ও বুষসেন সাত শরে তাহাকে বিদ্ধ 

করিলেন। এই প্রকারে তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রহার 

করিতে আরম্ত করিলেন। তখন মহাবীর ধনজয় অশ্বখামাকে চতুঃবষ্টি, 
মদ্ররাজকে শত ও জয়দ্রথকে দশ ভলে এবং বৃূমসেনকে তিন ও কপাচা- 

ধ্যকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । 

হেরাজন! অনস্তর আপনার পক্ষীক্স বীবগণ ধনগ্জয়ের গ্রাতিজ্ঞ! বিফল 

করিবার নিমিত্ত সাতিশয় রোষাবিই্ হইয়া সত্বরে তাহার প্রতি ধাব- 

মান হইল্লেন। 
অনন্তর মহাবীর ধনগ্রুয় কৌরবগণের ভয়োৎ্পাদ্ন করিয়। চতুর্দিকে 

বারুণাস্্র প্রাহ্ভৃতি করিলেন। তখন কৌরবগণও উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ 
পুর্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়া অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই 
প্রকারে মহামোহকর ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হুইলে, অজ্জুন কিছ্মাত্র 

চমৎকৃত ন1 হইয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কৌরবগণকৃত 
হ্বাদশ বর্ধপমুৎপন্ন ক্লেশপরম্পর! স্মরণ পূর্বক রাজ্যলাভে সমুত্তৃক হইয়া, 

গাশীবনির্শক্ত শরদাঁল হার! চহুর্দিক সমাচ্ছি বুরিয়া জরি লেন। ভখশ. 
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আক(সমগুলে উক্কা। সমূহ প্রজ্লিত ও অসংখ্য বায়স নরশরীরে নিপতিত 

হইতে লাগিল। কুদ্রদেব যেরূপ রোষাবিষ্ট হইয়। পিলৰর্ণ জ্যাসম্পন্ন 
পিনাক দ্বার। এক্রগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইক্ধপ মহাবীর ধন্- 

গর গাব শরাসননিক্ষিপ্ত শর সমূহ দ্বারা অশ্ব ও গজ সমুদায়ে সমা- 

রূঢ় কৌরবগণের শরনিকর ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত-করিতে 
লাগিলেন। তখন ভূপালগণ গুববী গদা, লৌহ্ময় অর্গল, অসি, শক্তি ও 
অন্যান্য বিবিধ মন্ত্র শন্্র ধারণ পুর্ব্বক অবিলম্বে ধনজ্ীয় সমীপে ধাবমান 

হইলেন। মহাবীর ধনগ্রয় তদদশনে হাস্য করত যুগা্তকালীন মেঘগম্ভীর 

নির্ধোষ মহেন্দ্র শরাসন সদৃশ গা্ভীব শরাসন আকর্ষণ করিয়] কৌরবগণকে 
খখানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হেরাজন্। মহাবীর ধনগ্জয় এইরপে 
দেই সকল ধন্ুদ্ধরগণকে রথী, গঞ্জ ও পদাঠিগণের সহিত বিগতান্ত্র ও 

পনি শিপাতিত ক.রদা যমবাপ্্র পবিবদ্ধিহ করিলেন। 

ষট্চত্বারিশদধিক শততম অধ্যায় । ১৪৬। 

হে নরনাথ ! সেই সনর আঅমিহতেছা মহাবীর অর্জুন শরাসন আক- 

রণ করিলে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ অস্তকের স্থুম্পষ্ট উতক্রোশ শব্দ 

সদৃশ, ইন্দ্রের গভীর শনি নিধোষ তুল্য টষ্কার ধ্বনি শ্রবণ করির! 

য্গাস্তব।তাহত, উত্তাল বীচমালামমাকুল, মীনমক্রপরিব্যাপ্ত আগর- 
বারর ন্যায় নিতাপ্ত উদ্ধান্ত হইরা সাতিশয় উদ্দিগ্র হইল। তখন 
মহাবলশাপা অজ্ঞুন এককালে দশ দিকে বিচিত্র অস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ 
পূর্বক ইতস্তঃ পরিভ্রনণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে, কোন্ সময় 
শর গ্রহণ, কোন সময় শব সন্ধান, কোন সমর শর আকর্ষণ আর 
কোন, সময়ই বা শরনিক্গেপ করিতে লাগিলেন, তাহার লদ্বৃহত্ত ত1 

বখতঃ তাহ! কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। তত্পরে তিনি সাতিশস় 
জুদ্ধ হইয়া! কুরুউসন্যগণকে সন্ত্রাসিত করত ছুরাসদ স্ত্রান্ত্র নিক্ষেপ করি- 
লেন। এ অস্ত্রপ্রভাবে লসংখ্য অগ্রিষূখ সুপ্রদীপ্ত দিব্যান্ত্র প্রাছুভূত হইতে 
লাগিল) সেই সকল, সৃর্মযাপ্রিপ্রভ অস্ত্র গগনমগ্লে সমুখিত হইল। তখন 
আকাশমগ্ডল বহুসংখ্য মহোক্ক! পরেবৃতের ন্যায় ছুপ্রেক্ষ্য হইয় উঠিল॥ 
হে রাজন! ইতি পূর্ধে -বীরবপক্ষীয় বীরগণ সৃহত্র সহত্র শরজাল বিস্তার 
পূর্বক সম্রস্কলেনযে গাঢ় অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অন্যান্য ৰীরগণ 
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মনেও উহা নিরাঁকরণ করিবার কল্পনা করিতে সমর্থ নহেন। কিন্ত 

যেমন হ্র্যদেব প্রাতঃকালে স্বীয় কিরণ সমূহ দ্বারা প্রগাঢ় অন্ধকার 
বিন করেন, সেইরূপ মহাবীর অজ্ঞুন পরাক্রম প্রকাশ পুর্বক মন্ত্রপুত 

দিব্যান্ত্র প্রভাবে দেই শরান্ধকার অনায়াসে তিরোহিত করিলেন এবং 

গ্রীশ্মকালীন দিবাকর যেরূপ স্বীয় কিরণ সমূহ দ্বার পন্বলের সলিল 
বিনষ্ট করেন, সেইনূপ শরনিকর দ্বারা কৌরব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে 
ল[গিলেন। যেরূপ দ্বিবাকরকিরণ ধরাতলে, নিপতিত হয়, সেইরূপ ধন- 

গর নিঙ্গিপ্ত শর সকল কৌরবপক্ষীয় বীরগণের উপর নিপতিত হইয়া 
প্রিয় স্থহদের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ফলতঃ এঁ সময় 

যে নমন্ত বীপাভিমানী যোধগণ অজ্ঞুন সমীপে গমন করিলেন, তাহার। 

সঞ্ণেই তাহার শরানলে পতঙ্গবৃত্ভি অবলম্কন পুব্বক জীবন পরিত্যাগ 
করিলেন । 

হে রাজন! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে অরাতিগণের জীবন ও বীর্তি 
বিলোপ করিয়া মূর্তিনান, মৃত্যুর ন্যায় সমরাঙ্জনে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত 

হইলেন । ভিনি কাহারও কিব্ীটপরিশোভিত মস্তক, কাহারও অঙ্গদ- 

মত বাহুযুগল এবং কাহারও কুগডলবিরাগ্রিত কর্ণ ছেদণ পূর্বক সাদি- 

গণের প্রানবুক্ত, নিবাদিগণের তোমর বুক্ত, পদ([তিগণের চম্মদুক্ত, রথি- 

গণের কান্মকযুক্ত ও লারথিগণের প্রভোদযুক্ত বাহু সমস্ত খণ্ড খও করিয়া 

ফেলিলেন এবং প্রদীপ্ত শরনিকর বর্ষণ পুব্বক স্ফ,লিঙ্গযুক্ত প্রজ্বলিত 
হুতাশনের ন্যায় শোভমান হইলেন। এ দেবরাজ সদৃশ সর্বশস্্বিশারদ 

নহাবীপ ধনঞ্য় রথারোহণ পূর্ব একবারে চতুর্দিক বিচরণ করত কখন 
মহাস্ত্র নিক্ষেপ, কখন রথমার্গে নৃত্য, কখন জ্যাশব্ধ ও কখন বা তলধবনি 

করিতে লাগিলেন । অন্যান্য ভূপালগণ যত্ধান, হইয়াও মধ্যাহ্নকালীন 
প্রচণ্ড মার্তগের ন্যায় এ প্রতাপশালী মহারথকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ 

হইলেন না। তিনি সশর শরাসন গ্রহণ পুন্বক ঞলধারাধধী ইন্দ্রায়ুধ সমা- 
যুক্ত প্রাবুট কালীন জলধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন । 

মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে নিতাস্ত ছৃন্তর অতি ভাষণ অক্ত্রজাল বিস্তার 

করিলে, কাহার মন্তক ছিন্ন, কাহার ভূ্গ নিকৃত্ত, কাহার বাহুদও পাণি- 

শূন্য এবং কাহার বা পাঁণিতল অঙ্কুলিবিষুক্ত হইয়া, গেল। মদমত্ত মাতঙ্গ- 
গণের দশন ও শুণড খণ্ড খণ্ড হইল। অঙ্বগণ ছিন্নগ্রীব ও রথ চূর্ণ হইতে 

লাগিল এবং যোধগণ কেহ ছিন্নান্ত্, কেছু ছিক্নপাদ্ু ও কেহ কেহ ভগ্রসন্ধি 

হই অটেভন হইয়া পড়িপ। শত্কালে সমরান্গন মৃত্যুর ্লাবাসস্থানের 
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ন্যায় ও পশুঘাতী রুদ্রের আক্রীড় ভূমির ন্যায় ভীরু জনের অতি ভয়া- 
বহ্ হইয়া! উঠিল। কুপ্তরগণের খণ্ডিত শু সকল ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হও- 
মাতে সমরাঙ্গন ভূজঙ্গকুলে সমাকুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । অসংখ্য- 
মস্তক চতুর্দিকে সমাকীর্ণ থাকাতে বোধ হইল যেন, রণস্থল পদ্মমাল্যে 
পরিশোভিত হইয়াছে। ভুরি ভূরি বিচিত্র উষ্পীষ, মুকুট, কেমুর, অঙ্গদ, 
কুগুল, স্ববর্ণবন্ম, কুঞ্ধীর ও অশ্বগণের অলঙ্কার এবং শত শত কিরীট ইত- 
স্ততং নিপতিত থাকাতে সমরাঙ্গন নববধূর ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগিল? 

হে রাজন! সেই সণয় রণস্থলে ভীষণ বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীরু. 
গণের ভয়াবহ এক অগাধ বিচিত্র ধ্বজ পতাকা পরিশোভিত শোণিত- 
নদী প্রবাহিত হইল। মঙ্জা ও মেদ উহার কর্দঘ; কেশকলাপ শাদ্বল 
ও শৈবাল; মস্তক ও বাহু সম্দর শুটম্থ পাষাণ খণ্ড; ছত্র ও কারক 
সকণ তরঙ্গ; রথ সমূহ ভেলা; অন্য সমস্ত তীরভমি; ঝাঁক ও কন্ক সমু 
দয় মহানক্র ; গোবারু সমুদয় মকর এবং গৃধকুল উহার গ্রাহ সমূহ 
ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নেই শী মধ্যে অনংখ্য মানবদেহ, কুগ্চুর- 
কলেবর, প্রীখা, অস্থি, রথ, চক্র, যুগ, ঈষা, অক্ষ, কুবর, পন্নগাকার 
প্রাস, শক্তি, অসি, পরও ও সায় সমুদয় বিকীর্ণ থাকাতে উহা! নিতান্ত 
হর্গম হইয়া উঠিল। উহার উভয়কুলে শিবাগণ অতি ভয়ঙ্কর চীৎকার 
এবং অসংখ্য ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ নৃত্য করিতে আরম্ত কিল। মৃত 
বীরগণের স্পন্দহীন শত শত দেহ উহা আোতে প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। 

হে রাজন! মৃত্তিণান্ কৃতান্তের ন্যায় ধনগ্রয়ের এই কপ অদ্ভুত 
বিক্রম দর্শনে কৌরবগণের মনে অভূতপূর্ব ভয়ের সঞ্চার হইণ। তখন 
মহাবল পরাক্রাস্ত অঙ্জুন স্বীয় অস্ত্রবলে বীরগণের অস্ত্র সমূহ ছেদন পূর্বক 
অতি রৌদ্র কার্ধে/র অনুষ্ঠান করত আপনাকে রৌন্রবন্ধমা। বলিয়া পরিচয় 
প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি রথিগণকে অতিক্রম করিলে, কোন 
বীরই মধ্যাত্রুকালীন প্রচও মার্তণের নায় তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। তাহার গাণ্ডীৰ হইতে শরনিকর বিননর্গত হওয়াতে 
গগনমণ্ডল ব্লাকারাজিবিরাজিত ৰলিয়া বোধ হইতে লাগিল। জয়দ্রথ- 
ৰধার্থী কঞ্চসারথি ধনগুয় এইক্ধপে নারাচ পরিত্গাগ পূর্বক সমস্ত রখি- 
গণকে মুগ্ধ করিত চতুদ্দিত? শর বর্ষণ করত দ্রুতবেগে রণস্থলে পরিভ্রমণ 
কগ্নিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার চাপনিশ্বক্ত শর সমূহ যেন গগনমার্গে 
পর্যটন করিত" পাগিণ। দেই সময় তিনি যে, কখন শরাসন গ্রহণ, 
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কখন শর সন্ধান দার কখনই বা শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা 

কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। মহাবীর ধনঞ্জয় এইবূপে শরজালে দিত 
ওল সমাচ্ছন্ন ও সমুদয় রখিগণকে নিতাস্ত ব্যাকুলিত করত সিন্ধুরাঁজের 

প্রতি ধাবমান হইয়] তাহাকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। কৌরৰ- 
পঙ্গীয় ধীরগণ সব্যসাচীকে জয়দ্রখের অভিমুখীন দেখিয়া সৈন্ধবের 

জীবিতাশ1 বিসর্জন পুর্ববক সমরে নিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। হে রাঁজন্ ! 

আপনার পক্ষীয়যে সমুদায় বীর মহাবাহ অর্জুনের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, 

তাহারা সকলেই ধনঞ্জয়শরে নিপাতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
মহাঁকীর ধনগ্তয় এই রূপে অগ্নিসন্সিভ শরনিকর দ্বারা আপনার. সই চতুরঙ্গ 

বল নিতান্ত বাকুলিত ও রণস্থল কবন্ধস্মাকুল করিয়া সিন্ধুবাছেৰ প্রতি 

ধাবমান হইলেন এবং অশ্থথামাকে পঞ্চাশ বর্ণকে দ্বাত্রিংশত্, ক্পা- 

চার্ধ্যকে নয়, শল্াযকে ষোড়শ ও সিন্ষুবাজকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়। 
সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । জয়দ্রগ অঙ্জনশবাঘাতে 

অঙ্কশাহত মভ্ভমাতঙ্গের ন্যায় ভুদ্ধ হইয়া তাহার পরাক্রম কোনক্রমেই 
ভা করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি ধনঞ্জয়ের রথ লক্ষ্য করিয়া 
সত্বরে আশীবিযোগম, কশ্মারপরিমার্জিত, কক্কপত্র সবশোভিত শরসমূহ 
আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ততৎপরে বাস্ুদেবকে 

তিন, সব্যসাচীকে ছয় শরে বিদ্ধ করিয়! আট শরে তাহার "অশ্ব ও এক 

শরে ধ্বজদণ্ড বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনপ্তয় জয়দ্রথ- 

শিশ্মক্ত নিশিত শরনিকর ব্যর্থ করিয়া শরধুগল দ্বারা যুগপৎ জয়দ্রথের 

সারথির মস্তক ও সুসজ্জিত অনলশিখাসদুশ বরাহধ্বজ ছেদন করিয়া 

কেলিলেন। 

& সময় মহায্মা কেশব দিনকরকে অতি সত্বরে অস্তাঁচলে গমন ববিতে 

দেখিয়৷ ধনগ্রয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে অজ্ঞুন! এ দেখ, মহা” 

বল পরাক্রান্ত ছয় জন মহারথ সি্কুরাকে মধ্যস্থলে সংস্থাপন পুর্বাক 

অবস্থান করিতেছেন। সিন্কুরাজ জয়দ্রথও ভীবন রক্ষার্থ একান্ত ভীত 

হইয়াছে । তুমি এঁ ছয় মহারগকে পরাভব না! করিরা প্রাণপণে যস্ব 
করিলেও জয়দ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আমি 

ধিনকরকে আবরণ করিবার নিমিন্ত যোগমায়া প্রকাশ করিব, তাহার, 

ভাবে ছৃষ্মতি জয়দ্রথ দিনকরকে অন্তমিত দেখিয়! আপনার প্রাণ রক্ষা 

ও তোমার বধসাধন হইল মনে করিয়া, হষ্টচিন্তে আব আত্মগোপন 

করিৰে না। সেই অবসরে তুমি উহাকে সংহীর কুরিহে পরি! কিন্ত 
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তঙকাঁলে কুধ্যদেব অস্তমিত হইলেন বিবেচনা করিয়া, তুমি জয়দ্রথবধে 

কখনই উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না। তখন ধগ্রীয় তথাস্ত্ব বলিয়! তৎ- 

ক্ষণাৎ রুষ্চের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন। 
অনস্তর মহামতি বাস্থদেব যোগনায়া প্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি করি- 

লেন। হুর্যযদেব হন্তহিতি হইলেন । কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ধ”ঞ্জয়বধার্থ 

সাতিশর হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । দ্রিবাকরের অদর্শনে সৈনিক 

বীরগণ যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। পিন্ধুরাজ জয়দ্রথ উর্ধধমুখে 

দিবাকরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । তখন বাস্থদেব ধনঞ্জীরকে পুন- 

ব্বার কহিলেন, হে ধনপ্তীন। এ দেখ, জয়দ্রথ নির্ভরচিত্তে দিবাকরকে 

সন্দর্শন করিতেছে, উহাকে বিনাশ করিবাঁৰ এই উপযুক্ত সময় । অন্ত এ 

ভূমি অচিরাঁৎ হার মন্তক চছদন পূর্বক আপনার প্রতিজ্ঞা সফল কর। 

মহামতি বান্থুদেব এইরূপ কহিলে, মহাবল পরাক্রাস্ত ধন্ঞজগ মার্তগ 

ও অনল সদৃশ এব সমূহে কৌবধ টৈনাপিগকে সংহার করত কৃণাচাধ/কে 
বিংশতি, কর্ণকে পথ্শাশত্, শল্যকে ছয়, ছুর্মোধনকে ছয়, দৃষসেনকে 

আট, জরদ্রগকে ঘষ্টি এবং অন্যান্য কৌন্ববৈনাগণকে অসংখ্য পরে বিদ্ধ 
করিয়া মহাবীর জ্যদ্রণেব প্রতি পাবদান হইলেন । জয়দ্রথবক্ষক বীর- 

গণ প্রজলিত ভতাঁশন সদৃশ ধন্জয়কে অভিমুখে উপস্থিত দেখিয়া সাতি- 

শয় সপ্শয়ারূঢ় ভইলেন এবং বিজয়াভিলাষে তাহাব উপর শর সমুহ বর্ষণ 

করিতে আবন্ত করিলেন । হুখন বিদয়শালী মহাবীর ধনী বিপ্ক্ষ- 

গণের শরনিকবে সঠাচ্ছনন হইয়া ক্রোধভরে তাহাদিগেব সংহারাথ অতি 
ভীষণ শরজাল বিস্তার কবিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈনাগণ 

ধনঞ্জয়ব শরজ্গলে সমাহত হইয়া! জয়দ্রথকে পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন 

করিতে লাগিল। এসময়ে ভয়ে ছুইজনে একত্রে গমন করিতে সমর্থ 
হইল না। হে রাজন্। তথন আমর! সেই মহাযশস্বী ধনঞ্য়ের কি 
অন্তুত পরাক্রম সন্দমশন করিলাম ! তিনি যেরূপ সংগ্রাম করিলেন, তন্রপ 

গ্রাম আর কুত্রাপি হয় নাই ও ভইবেনা। রুদ্র যেরূপ ভূতগণকে 
সংহার করিয়া থাকেন, মহাবীর ধন্গজয় সেইরূপ কুগ্জর ওবুঞ্জবারোহী, অশ্ব 

ও অশ্বারোহী এবং সারথিদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। শ্রী সমরে 

কোঁন গজ, অশ্ব, ব। মন্ত্রধাকে পার্থশরে অনাহত দেখিলাম না। তখন 

সকলেই রজোয়াশি ও ন্ধকাঁর প্রীভাবে দৃষ্টিবিহীন হইয়া সাতিশয় বিমো- 
ছিভ হইল; কেহ কাহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিল লা। কালগ্রেরি- 

অসংখ্য সৈন? ধঘঞ্জরশরে মন্দ্ীনপীড়িত হইয়া কেহ বিচরণ, কেহ শ্বলিত 



। দ্রোণ পর্ব | ৩৫৩ 

পদ, কেহ পতিত, কেহ অবসন্ন এবং কেহ বা শান হইয়া পড়িল। হে 
রাজন! সেই প্রলয় কালসদূশ অতি ছুস্তর ভীষণ রণসময়ে ভূতল 
শোণিতাক্ত এবং প্রচণবেগে বাধু প্রবাহিত হইলে, পার্থিব ধুলিপটল 
নিরাকৃত হইল। রথচক্র সমুদয় নাভিদেশ পর্য্যস্ত শোৌণিতে নিমগ্ন হইল । 
আরোহিশুন্য বেগগামী মাতঙ্গ ক্ষতবিক্ষতাঁঙ্গ ও রুধিরনিমগ্ন হইয়। আর্ত- 
নাদ পরিত্যাগ পূর্বক স্বপক্ষীয় বল মর্দন করত পলায়ন করিতে আরম্ভ 
করিল। সাদ্িবিহীন অশ্বগণ এবং পদাতি সকল ধনঞ্রয়শরে সমাহত 

হইয়! প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল । বীরগণ বন্মহীন হইয়। ভীত- 

চিন্তে সংগ্রাম পরিত্যাগ পুর্র্বক মুক্তকেশে 'ও শোণিতাক্ত কলেবরে পলায়ন 

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ দৃঢ়তর প্রহারে নিহত হুইয়। সমরা- 
নে পতিত হইতে লাগিল এবং অনেকে নিহত মাঁতঙ্গগণমধ্যে বিলীন 

হুইয়1 জীবন রক্ষা করিল । ূ 
হে রাজন! মহাবল পরাক্তান্ত অঙ্ভুন এইরূপে কৌরবধৈন্য বিদ্রা- 

বিত করিয়া জয়দ্রখের রক্ষক কণ, অশ্বখামা, কপাচাধ্য, শল্য, বুষসেন 

এবং ছুর্য্যোধনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে আরভ্ত করিলেন। তিনি 

লঘুতস্ততা প্রযুক্ত যে, কখন শরগ্রহণ, কখন শরসদ্ধান এবং কখন বা শর 

মোচন কবিতে লাগিলেন, তাহ। কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল তাহার 

মণ্ডলাকার শরাসন ও চতুর্দিকে সমাকীণ শরনিকবই আমাদিগের দৃষ্টি- 

গোচব হইতে লাগিল । অনন্তর মহাবীর ধনগ্রুঃ। সবে +ণ ও বৃধসেনের 

শরাদন ছেদন পুর্ব ভল্লাস্তে শলোর সারথিকে রখ হতে পাভিত করিয়। 

অসংখ্য শরবর্ণণ করত অশ্বণ্থামা ও কুপাচাষ,কে দুটতন খি। করিলেন । 

মহাবীর ধনপ্তয় এইব্পে কৌরবপক্ষীয় মহাদখদিগঞকে নিতান্ত ব্যাকুলিত 

করিয়া পাবকসন্নিভ বজসদৃশ দিব্যমন্ত্রপুভ নিপরপ্তব গণমাণ্যে আত এক 
ভয়াবহ শর তুণীর হইতে উত্তোলন পুব্বক বিধানাশ্টসারে বজ্রান্ত্রের সহিত 

ংযোজিত করত অবিলম্ষে গাণ্ডীব শরামনে সন্ধান করিতে লাগিলেন । 

তখন কৃষ্ণ পুনর্কাঁর সত্বরে অজ্জুনকে কহিলেন, হে ধনগ্রম্ন! দিনকর অন্ত- 
গিরিশিথরে গমন করিতেছেন; অঙুএব তৃমি সন্থরে ছুরাত্মা দৈদ্ধবের 

শিরশ্ছেদন কর। আমি জয়দ্রথবধাথ এক উপদেশ প্রদান করিতেছি, 

যত্বপুব্বক শ্রবণ কর। 

জয়দ্রথের পিত। জগদিখ্যাত রাজা বুদ্ক্ষত্র বহুকাঁলের পর এ সৈঙ্ধব 

পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহার জন্মকালে রাজা বৃদ্ধক্ষত্র এই দৈব- 

বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, তোমার এই পুত্র মর্ভালোন্কে গ্হর্ধ্য ও চত্্র- 
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বংশীয় ভূপতিগণের ন্যায় কুল, শীল, দম প্রভৃতি গু৭ দ্বারা বিভূষিত 

হইবে এৰং সকল বীরগণই সর্বদা ইহার সৎকার করিবেন] কিন্ত 

ইনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কোন ক্ষত্রিয়প্রধান স্থপ্রসিদ্ধ শত্রু ক্রোধাবিষ্ট 

হইয় যুদ্ধস্থলে ইহার শিরশ্ছেদন করিবেন। শক্রনিস্দনন সিন্ধুরাজ বৃদ্ধ- 
ক্ষত্রে এইবূপ দৈববাণী শ্রবণ পূর্বক পুত্রস্নেহে সাঁতিশয় বিহ্বল হুইয়া 

অনেকক্ষণ চিন্তা রত জ্ঞান্তিদিগকে কহিলেন, যে বাক্তি সংগ্রাম সময়ে 

আমার এই হুর্ভর ভারবাহী পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়। ধরাতলে নিপা- 
তিত করিবে, তাহার মস্তক নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ শতধ1 বিদীর্ণ হইয়া 

ধরণীতলে নিপতিত হইবে। রাঁজ। বুদ্ধক্ষত্র এই কথা বলিয়। জয়দ্রথকে 

রাজ্যে অভিষেক করত অরণ্যে গমন পূর্বক উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত 

হইলেন | হে ধনগ্রযন! ভিনি এক্ষণে এই কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে সমস্ত 
পঞ্চক নামক তীর্থে অতি দছুষ্ষর তপশ্চরণ করিতেছেন । হে শক্রতাপন 

কপিকেতন ধনঞ্জয়। তুমি বাযুস্থুত ভীমসেনের অনুজ; অতএব অদ্য 

এই সমরাঙ্গনে অদ্ভূত কার্ময প্রদর্শন কর। ভীষণ দিব্যান্ত্র প্রভাবে জয়- 
দ্রথের কুগডলবিভূষিত মস্তক ছেদন কয়িয়া উহার পিতার অঙ্কে নিপা- 

তিত কর। তুমিযদি আমার বাক্য না গুনিয়৷ ইহার মস্তক ধরাতলে 

নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক শতধ বিদীর্ণ হইয়া ধরা- 

তলে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি দিব্যান্ত্রপ্রভাবে এ 
প্রীকাব অদুশাভাবে জন্মদ্রথের মস্তক বৃদ্ধক্ষত্রের অঞ্ষে নিপাতিত করবে, 

যেন ভিনি কোৌনগ্রেমেই উহা জানিতে নাঁপারেন। হে ধনঞ্ীয়। এই 

ভ্রিভবনমধো তোমাৰ অসাধা কিছুই নাই। 

অমিক্জেভা ধনপ্রয় মহাত্মা ফেশবের এই বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক স্যক্ষণী 
লেহন করত সেই জয়দ্রথবধার্থ কৃঙসন্ধান ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। 

শ্যেন পক্ষী যেন্ধপ বৃক্ষাগ্র হইতে শকুস্তকে হরণ করিয়] থাকে, সেই- 
রূপ এ গান্ভীবনিক্ষিপ্ত শক্রাশনি সদৃশ অতি ভারসহ শর সৈন্ধবের 

মস্তক হরণ করিল। তখন মহাবীর অজ্ঞুন অরাতিগণের শোকোদ্দী- 
পম ও খ্ুহদ্গণের হর্ষবর্ধন করিবার নিমিত্ত এ £ছন্ন মস্তক ভূতলে নিপ- 

তিত হইবার পূর্বেই শর সমৃহ দ্বারা উহ! পুনরায় উর্ধে উত্থাপিত 

করিয়া সমস্তপঞ্চকের বহির্ভীগে উপনীত করিলেন। ততৎকালে রাজ! 
বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন। অর্জুন সেই সৈন্ধবের কুগডল- 

,* বিছৃধিত ছিন্ন মস্তক অদৃশ্যভাবে তাহার অস্কোপরি নিপাতিত করিলেন। 
রাঁজ। বৃদ্ধক্ষ' জপ সমাপন পূর্বক আসন হইতে উিত হইবামাজ্র দেই 
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'সৈন্ববের ছিন্ন মস্তক ধরাতলে পতিত হইল! তখন বৃদ্ধক্ষত্রের 'মন্তকও 

শতধা বিদীর্ণ হুইয়া গেল। তদর্শনে সকলেই নিতান্ত বিশ্ময়াপন্ন হইয়!] 
কৃষ্ণাঙ্জনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 

মহারাজ! এইরূপে সিন্কুরাজ জয়দ্রখ ধনঞ্জয় কর্তৃক নিহত হইলে 

মহামতি *বাস্থদেব অন্ধকার প্রতঙিসংহার করিলেন। তখন কৌরবগণ 
সেই কৃষ্ণের মায়াঁজাল বিস্তারের বিষয় জানিতে পাঁরিলেন। হে নর- 
গতে! আপনার জামাত) জয়দ্রথ এই রূপে আট অক্ষৌহিণী সেন! সংহ্থার 
করিয়] স্বয়ং অজ্ঞুন কর্তৃক নিহত হইলে, আপনার পুত্রগণের নয়নযুগল 

হইতে শে(কাঁবেগপ্রভাবে আশ্রবারি বিগলিত হইতে লাগিল। পর- 

বীরহ]1 অজ্ঞুন শঙ্খ গ্রধ্পিত করিতে আরস্ত করিলেন । মহাবীর ভীমগেন 

মহারাজ যুধিষিরকে প্রবোধিত করিয়াই যেন, সুমহান সিংহনাদ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক রোদপী প্রতিধ্নিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন) ধর্মনন 
যুধিষ্ঠিব সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া সিম্ধুরাঁজকে অর্জুন কর্তক নিহত 

বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং ততৎপরে তিনি বাদাধ্বনি দ্বাবা 

স্বপক্ষীয় যোধগণকে আনন্দিত করিয়৷ বুদ্ধার্থ ভরদ্বাজতনয় দ্রোণের 

অভিমুখীন হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ভাঙ্কর অস্তাচলে গমন করিলেন । 
তখন সোমকগণের সহিত দ্রোণাচাধ্যের লোমহর্ধণ সংগ্রাম আরম্ত হইল । 

সোমকগণ ভারদ্বাজকে সংহাঁর করিবার মানসে খিশেষ যত পুর্ববক যুদ্ধ 

করিতে আরন্ত করিলেন। তখন পাগবগণও জয়দ্রথনিধনজনিত বিজয় 

লাভে উন্মত্ত হইয়! দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাঁজন্ ! 
যেরূপ দিবাকর সমুদ্দিত হইয়! তমোরাশি বিনষ্ট করেন এবং যেনধপ 
দেবরাজ ইন্দ্র দানবকুল দলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জুন 
জয়দ্রথবধরূপ স্বীয় প্রতিজ্ঞ প্রতিপালন করিয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্য- 

গণকে চতুর্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করত অবশেষে প্রধান প্রধান রথিগণের 

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
০0 16 গত অপি 

সগ্ডচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় । ১৪৭। 

ধতরাস্ত্ী কহিলেন, সঞ্জয়! মহাবীর সিক্কুরাজ জয়দ্রথ সব্যসাচী কর্তৃক 
নিহত হইলে, আমার পক্ষীয় বৰীরগণ কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন, তাহ! 

আমার নিকট কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাঁজন,! শারতস্ত কৃপাচাধ্য জয়ুদ্রথকে বিনষ্ট 
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দেখিয়া রোঁষাবিষ্টচিত্তে অজ্জনের উপর শরজাঁল বর্ষণ করিতে লাগিলেন 
তখন অশ্বখাাও রগাবঢ় হইয়। অঙ্ঞুনের প্রতি ধাবমান হইলেন । এই 

প্রকারে মহারথ কৃপাচার্ধ্য ও অশ্বথাঁম! উভয়ে ছই দিক্ হইতে স্থৃতী্ব 
শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । রথিপ্রবর মহাবাহু অজ্জঞুন তাহাদের 

শর সমূহে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া সাতিশয় কাতর হইলেন। তখন 
তিনি গুরু কপাটার্ধা ও গুকুপুত্র অশ্বামাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে 

আচার্য্যের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করত স্বীয় অস্ত্র দ্বার কুপাচার্য্য ও অশ্ব- 

থামার শরবেগ নিবাঁণ করিলেন এবং তৎপরে তাহাদের বিনাশবাসনা 

পরিত্যাগ পৃর্বক তাহাদিগের প্রতি যন্দবেগে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

ধনগয়নিক্গিপ্ত সার়ক সঞ্ষল নিরন্তর গাঁত্রে নিপতিত হওয়াতে তাহার! 

উচ্চয়ে সাঁতিশয় কতর হইর! উঠিলেন। কুপাচার্ধ্য অর্জুনশরে মুচ্ছিতি 
হইয়া। রথোগপনি 'অনমন্ধ হইলেন আবথি তাহারে বিহ্বল দর্শনে মৃত 
বোধ করন রথ পইযা পশারন করিল। তদ্দর্শনে অশ্বখামাও অর্জনের 
নিকট হুইতে পলাঘন কবিলেন। তখন মহাধনুদ্ধর অঙ্ঞুন শরনিপীড়িত 

কপাচাধ্যকে রখোপবি মচ্ছচিতি অবলোকন করিয়। বিলাপ করত অশ্রু- 

পূর্ণনরনে দীনবচনে কহিচতেে লাগিলেন ৮ মহাপ্রাজ্ঞ বিছুর। কুলাত্তক 
পাঁপযতি ছুর্যোঁধন ভাতমাত্রেই মহারাজ ধৃতরাষ্নকে কহিয়াছিলেন, 

মহারাজ ! আপনি এই কুলাঙ্গারকে বিনাশ করুন। ইহা হইতে কৌরব- 

গণের মহাভয় সমুত্পলন হইবে। এক্ষণে অত্যবাদী মহাত্বা বিছরের 

সেই কথা সপ্রমাঁণ ভইতেছে । আমি দ্ুরাত্বা ছুর্য্যোধনের নিমিত্ত অধ 
গুরুকে শরশযাগত দর্শন করিলাম! অতএব ক্ষত্রিয়গণের আচার ও 

বলবীর্ষ্যে ধিকৃ। জংসাবে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি আচার্যের অনিষ্টাচরণে 
প্রবৃত্ত হয়? আহা! মহাত্সা কপ খধিকুমার, আমার গুরু ও দ্রোণের 

প্রিয়সথ!। আমি ইচ্ছা না করিয়াও উইারে শরনিকরে নিপীড়িত করি- 
লাম। উনি মদীয় শরে নিপীড়িত ও রখোপরি অবসন্ন হইয়া আমার 

জ্দয় বিদীর্ণ করিতেছেন! উন বহু শরে আমাকে নিপীড়িত করিলেও 
আমার উপেক্ষা কর! কর্তব্য; কিন্তু আমি বিপরীতাঁচরণ করিয়াছি 

উনি এক্ষণে আমার শরে নিপীড়িত হইয়া আমাকে পুত্রশোক অপেক্ষা 

সমধিক ছুঃখে নিপাতিত করিলেন। হেরুষ্চ! শর দেখ, ককপাচার্য্য 

দীনভাব অবলম্বন পূর্বক রথোপরি অবসর রহিয়াছেন। বাহার] কৃতবিদ্য 
হইয়া! গুরুকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন, তাহার দেবত্ব লাভ 

করিম্না থান্কেনণ আর যে হুঢ় ব্যক্তিগণ কৃতবিদ্য হইয়া! ওরুকে ৰিনাশ 
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করে, তাঁহারা নরকগাঁমী হয়। অতএব আমি অদ্য আঁচার্য্যকে শর 

বর্ষণ দ্বারা রথমধ্যে অবসন্ন করিয়া নরকগমনের কার্য করিলাম । 

কপাচার্ধ্য আমার অস্ত্রশিক্ষ! সময়ে কহিয়াছিলেন যে, হে কুরুবংশোত্তব ! 

তুমি কদাঁচ গুরুকে প্রহার করিও না; কিন্ত আমি তাহারে শরাঘাত 

করিয়1*তাহার বাক্যের অন্যথাচিরণ করিলাম । এক্ষণে সমরে অপরা' 

ুখ পুজ্যতম গৌতমতনয়কে প্রণাঁম করি, আমি উহীকে প্রহার করি- 
য়াছি; আমাকে ধিকৃ! ৃ 

হে রাজন! ধনঞ্জপ্ন এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাঁ- 
বীর কর্ণ সিন্ধুরাজকে বিনষ্ট দেখিয়! অজ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। 

যুধামগ্থ্য, উত্তমৌজা ও সাত্যকি ইহারা কর্ণকে অজ্জনসমীপে আগমন 

করিতে" নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রতিগমন করিতে লাগিলেন । তখন 

মহাবাহু কর্ণ ধনপ্তয়কে পরিত্যাগ পূর্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাঁবমান হই- 
লেন। তদ্রর্শনে ধনগ্য় হাস্যমুখে বাস্থদেবকে কহিলেন, হে বাস্তদেব ! 

এঁ দেখ, স্থতনন্দন সাত্যকির অভিমুখীন হইতেছে ! এ মহাবীর কোঁন- 

ক্রমেই ভূরিশ্রবার সংহাঁর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব সত্বরে 
কর্ণের নিকট রথ সঞ্চালন কর) কর্ণ যেন সাত্যকিকে ভূরিশ্রবার পদবীতে 

প্রেরণ করিতে সমর্থ না হয়। 

মহাঁবাহ বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্তৃক এইব্ূপ অভিহিত হ্ইয়। তাহাকে 

তত্কাঁলোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে ধনগ্রয় ! মহাবীর সাত্যকি 

একাঁকীই কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে সক্ষম; তাহাতে আবার যৃধা- 

মন্ত্যু ও উত্তমৌজ1 উহার সাঁহাধ্য করিতেছে । বিশেষতঃ, এ সময় কর্ণের 

সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া! তোমাঁর কর্তব্য নহে। উহার নিকট প্রজ- 

লিত মহোন্কাসদৃশ দেবরাজ প্রদত্ত শক্তি বিদ্যমান আছে। শ্রী মহাবীর 
সেই শক্তি তোমার বিনাশার্থ অতি যত্র সহকারে রাখিয়াছে। অতএব 

কর্ণ এক্ষণে সাত্যকির সহিত সংগ্রাম করুক। হে ধনঞ্জয়! তুমি যে 

সময়ে এ ছুরাত্মাকে তীক্ষ শরে ভূতলশায়ী করিবে, তাহা আমি বিশেষ' 
রূপে পরিজ্ঞাত আছি। 

ধৃতরাষ্ী কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ বিনষ্ট 

হইলে, মহাঁবীর কর্ণের সহিত সাঁত্যকির কিরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইল? 
সাত্যকি বিরথ হইয়! এক্ষণে কোন্ রথে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন? আর পাঁওবগণের রথরক্ষক যুধামন্্যু ও উত্তমৌজাই 
বা কি প্রকারে সংগ্রাম করিলেন ? এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্গন ক্র। 
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সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! আমি আপনার নিকট আপনারই ছুরাঁ- 
চাপসন্তৃত সংগ্রাম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, আপনি ধৈরধ্যাবলম্বন পূর্বক 
অৰহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাত্মা বাস্দেৰ ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষ 
বর্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়! থাকেন। যৃপকেতু ভূরিশ্রব! ষে, াত্য- 
কিকে পরাজয় করিতে সঙ্র্থ হইবেন, ইহ! পুর্কেই তাহার হদয়ঙ্গ্ হই- 

য়াছিল; সেই নিমিত্ত বাস্থদেব স্বীয় সারথি দারুককে রথ সুসজ্জিত 

করিয়া] রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন । হে কুরুরাজ ! দেবতা, গন্ধর্ব, 

যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মানব্গণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মহাত্মা 

বাস্থদেব ও অজ্ঞজুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। প্রজাপতি প্রভৃতি 
দেবগণ ও সিদ্ধগণ এ ছই মহাম্বাব অতুল প্রভাবের বিষয় সম্যক্ বিদিত 
আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপে সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহ। 
কীর্তন করিতেছি, অবহিত ভ্ইয়! শ্রবণ করুন | 

মহাত্মা বাস্থদেব মহাবীর সাত্যকিরে বিরথ ও কর্ণকে সমরোদ]ত 

দর্শন করত খষভস্বরে শঙ্ঘখধ্বনি করিতে লাগিলেন । সেই শঙ্খধ্বনি 

এবণে দারুক কৃষ্ণের সঙ্কেত অবগত হইয়া সত্বরে সাত্যকিসমীপে গরুড- 

ধ্বজ রথ উপনীত করিলেন । তখন মহাবীর সাত্যকি কেশবের আদে- 

শানুসারে কামগামী স্বর্ণালঙ্কারভূষিত শৈব্য, স্ুৃত্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক 

নামক অশ্বচতুষ্টয় সংযৌজিত, হূর্ধ্যানল সন্নিভ বিমান প্রতিম রথে আরো- 

হণ করত শরনিকর বর্ষণ পূর্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন 
চক্ররক্ষক যুধামন্্ু এবং উত্তমৌজ1 অজ্জুনের রথ পরিত্যাগ করিয়! কর্ণের 
প্রতি দ্রতবেগে ধাবমান হইলেন । সেই সময় মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে 

শর বর্ষণ পূর্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ ! 
তৎ্কালে সাত্যকির সহিত কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইল, এরূপ ভূলোক, 

হ্যলোঁক কিন্ব! দেব, গন্ধর্ব্ব, অস্থুর, উরগ ও রাক্ষসগণমধ্যে কদাচ উপস্থিত 

হয় নাই। সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ এ বীরদ্বয়ের মোহজনক কার্ধা 
অবলোকন করিয়া সমর হইতে বিরত হইল। তাহারা সেই উভয় 

বীরের অলৌকিক যুদ্ধ এবং রথস্থ দ্বারুকের গত, প্রত্যাগত, আবৃত্ত, 
মণল ও সঙ্নিবর্তন প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শনের সহিত সারথ্য কাধ্য 

দর্শন করিয়া! সাতিশয় বিস্মিত হুইলেন। দেব, দানব ও গন্ধর্বগণ 

আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া অনন্যচিত্তে সেই ছুই বীরের ঘোরতর 
সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। 

তখন সহ্ৃদের নিমিত্ত সমপ্ষে প্রবৃত্ত সেই মহাঁৰলশালী বীরদ্বয় পরু- 
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স্পরের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে আরস্ত করিলেন। দেবসঙ্কাশ. মহ1- 

বীর কর্ণ, ভূরিশ্রবা ও জলসন্ধের বিনাশ সহা করিতে ন। পারিয়া শর 

বর্ষণ করত সাত্যকিকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি 

শোকাবেগৰশতঃ ভীষণ ভূজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক রোষা- 
রুণলোচনে সাত্যকিকে দগ্ধ করিয়াই ষেন মহাবেগে বারম্বার ধাবমান 
হইলেন। সাত্যকি তাহাকে রোষাবিষ্ট দেখিয়! মাতঙ্গ যেরূপ প্রতিদ্বন্ী 

মাতঙ্গকে দস্তাঘধাত করে, সেইরূপ নিরন্তর শন্লাঘাত করিতে লাগিলেন । 

এই প্রকারে সেই মহার্জ পরাক্রমশালী বীরদ্বয় পরম্পর সমবেত হইয়! 
পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর মহা বীর সাত্যকি শর সমূহ দ্বারা বারশ্বার কর্ণের দেহ ভেদ 
করিয়। ভল্লাস্ত্র ্বার। তাহার সারথিকে রথোপস্ত হইতে নিপাতিত করি- 

লেন এবং নিশিত শরনিকরে তাহার শ্বেত বর্ণ অশ্বচতুষ্টয় বিনষ্ট ও শত শরে 
ধ্বজদণ্ড শতধা! খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনার পুত্র ছুর্যোধনের সাক্ষাঁতেই 

তাহাকে রখবিহীন করিলেন । অনস্তর আপনার পন্মীয় মদ্ররাজ শল্য, 

কর্ণতনয় বৃষসেন ও দ্রোপপুত্র অশ্বথাম। চতুদ্দিকি হইতে সাত্যকিকে পরি- 
বেষ্টন করিতে লাগিলেন । তখন সৈন্যগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। 

কেহ কিছুই জ্ঞাত হইতে সমথ' হইল নাঁ। সৈন্যগণ কর্ণকে রথবিহীন 
অবলোকন করিয়। হাহাকার করিতে আরম্ত করিল। হে মহারাজ। 

এইরূপে মহাবীর কর্ণ মহারাজ ছর্যোঁধনের সহিত বাল্য-সৌহার্ স্মরণ 
৪ তাঁহাকে রাজ্য প্রদ্দানাথ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন নিমিত্ত সংগ্রাম করত 

সাত্যকির শরজালে সমাচ্ছন্ন ও নিতান্ত বিহ্বল হইয়া ধীঘ” নিশ্বাস পরি- 

ত1গ করিতে করিতে ছুর্যোধনের রথে গমন করিলেন । 

এইরূপে মহাবীর সাত্যকি কর্ণকে বিরথ করিয়া! ছঃশাসন প্রভৃতি 

বীরগণকে রথশূন্য ও বিহ্বল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্ত বৃুকোদরের 

পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কোনক্রমেই তাহাদিগকে সংহার করিলেন 
না। আর মহাবীর ধনগ্তয় পুনদূ্ততকালে কর্ণকে বিনাশ করিবেন 

বলিয়। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ১) সেইজন্য সাত্যকি তাহার সংসারে ও 

নিবৃস্ত হইলেন। কর্ণপ্রমুখ মহাঁৰীরগণ সাত্যকির সংহারার্থ বারম্বার 
দ্র করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে সমর্থ হন নাই। এই 
মহাবীর যুধিষ্ঠিরের হিতানুষ্ঠানে জীবিতনিরপেক্ষ হুইয়! একমাত্র শরাসন 

প্রভাবে অশ্বখামা, কৃতবন্্মী ও অন্যান্য মহারথদিগকে পরাভব করিলেন । 

এইক্পে কৃষ্াজ্ছুন সদৃশ মহাবল পরাক্তান্ত সাত্যকে হাস্যধদনে কৌরব 



৩৬৫ মহাভারত | 
€ 

পক্ষীয় সৈন্যদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাঁগিলেন। হে রাজন্ ! 

এই অবনীমগ্ডলে বাসুদেব, ধনঞ্জয় ও সাত্যকি এই তিন জনই মহাধনু- 
দ্র; ইহাদের সদৃশ ধনুর্ধর আর কেহই লক্ষিত হয় ন1। 

ধৃতরা্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বলবীধ্যদর্পিত, দাঁরুকসারথি সমবেত, 
কৃঞ্ণ সদৃশ মহাবীর সাতাকি বাস্থদেবের অজেয় রথে আরোহণ পূর্বক 
কর্ণকে রথবিহীন করিয়া অন্য কোন রথে কি আরোহণ করিযাছিলেন % 

তাহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হুইয়াছে। অতএব 
আমার সমক্ষে উহাঁ বর্ন কর । আমার বৌধ হয়, সাত্যকির পরাক্রম 
কেহই সহ্য করিতে সমর্থ হয় ন1। 

সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা বর্ণন 

করিতেছি; অবহিতচিত্তে এুবণ করুন; ক্ষণকাঁল পরে দ্ারুকের অন্ধুজ 

যথাবিধি স্থসজ্জিত; লৌহ ও হিরপ্ায় পট্টে বিভৃষিত, বিচিত্র কুবরযুক্ত, 

তাঁর! সহম্ত্র খচিত, সিংহধ্বজ ও পাতাক1 সম্পন্ন, কনকালঙ্কৃত পবনবেগগামী 

অশ্বগণে যোজিত জলদগন্তীরনিস্বন অন্য এক রথ সাত্যকির সমীপে 

আনয়ন করিণ। মহাবীর সাত্যকি এ রথে আরোহণ পুর্বক কৌরব- 
সৈন্যদ্িগের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণখস।রথি দারুক স্ষেচ্ছানুক্রমে 

বাসুদেবের সমীপে গমন করিলেন । তখন কর্ণের এক সারথিও শঙ্খ ও 

গোক্ষীরের ন্যায় পাওুরব্্ণ, সুবর্ণ বন্মধারী বাধুবেগগামী অধ্গণে সৎ- 
যোজিত, কনককক্ষা যুক্ত, ধ্বজদণ্ডে পরিশোভিত, যন্ত্রবদ্ধ, পতাকায় 

সমলদ্কৃত, বিবিপ অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদে পরিপুরিত রণ উপনীত করিল। 

মহাবীর কর্ণ এ রথে আরোহণ পুর্বক শক্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
হে রাজন! আপনি বাহ! জিজ্ঞাস করিতেছিলেন, সেই সমস্ত কহিলাম । 

এক্ষণে আপনার দ্রর্নীতিজনিত জনক্ষয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। এই সংগ্রামে 

বিচিত্র যোদ্ধা ভীমদেন আপনার ছুঙ্দুথ প্রমুখ একত্রিংশৎ পুত্রকে এবং 

সাত্যকি ও ধনঞ্জয় ভীম্ম ও ভগদত্ত প্রভৃতি শত শত মহারথদিগকে সংহার 
করিলেন। হে রাজন্! কেবল আপনাব দুরন্ত্রণা প্রযুক্তই এইরূপ 
লোকক্ষয় উপস্থিত হইতেছে । 

'অষ্টচত্ত [রিংশদধিক শততম অধ্যায় । ১৪৮। 
ধতরাষ্্ী কহিলেন, হে সপ্তয়! আমার ও পাওব পক্ষীয় মহারথগণ 

সমরাঙ্গনে তদবস্থাপন্ন হইলে; মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর কি করিল? 
সেই সমস্ত বর্ণন কর। 
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সপ্তয় কহিলেন, হে রাঁজন.! রথশূন্য মহাবীর বৃকোঁদর কর্ণের 
বাক্যে নিতাস্ত ব্যাকুল হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে অজ্জ্ুনকে সঙ্বোধন পূর্বক কহি- 
লেন, হে ভ্রাতঃ! কর্ণ তোমার সমক্ষেই আমাকে তৃবরক, অন্মর, অস্ত্র 
বিমূঢ়, বালক ও সমরকাতর বলিয়। বারঘ্বার ব)ুক্তি প্রয়োগ করিতেছে । 

পূর্বে জামি তোমার পাক্ষাতেই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে হুরাত্মা 
আমাকে এ্ন্নপ কটুক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহাকে আমি সংহার করিব। 

হে ধনঞ্জয় ! তুমিও পুর্বে কর্ণের বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; অতএব 

এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের উভয়েরই প্রতিজ্ঞ পালন করা হয়, তাহাতে 

যত্রবান হও । 

অমিততেজ।! মহাবীর ধনঞ্জযর় ভীমের বাক্যাবসাঁনে কর্ণের অভিমুখে 

গমন পূর্বক তাহাকে কহিতে লাগিলেন, ,হে ু তপুত্র £ তুমি নিতান্ত 

পাপাশয়, অদূরদর্শা ও আত্মশ্শঘাপরায়ণ। যাহা! হউক, আমি যাহ! 
বলিতেছি, তাহাতে তুমি কর্ণপাত কর । সংগ্রামে ৰবীরগণের জয় ও পরা- 
জয় এই উভয়েই হইয়া থাকে । সমরাঙ্গনে দেবরাজ ইন্দ্রও কখন জয়ী 
€ কখন পরাজিত হন। তুমি মহাবীর সাত্যকি কর্তৃক বিরথ, বিকলে- 
ক্রি ও মৃতপ্রায় হইলে, তিনি তোমাকে আমার বধা স্মরণ করিয়! 

জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি বৃকোদরকে বিরথ 
করিয়া তাহার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ পুর্বক অত্যন্ত অধন্মাচরণ করি- 

তেছ) শক্রকে পরাভব করিয়। আবস্মশ্লাঘথা, প্রগ্লানি বা বিপক্ষের প্রতি 
হুব্বাক্য প্রয়োগ কর। বীরপুরুষের শিতাত্ত অবর্তব্য। তুমি স্ুতপুত্র ও 

অল্পজ্ঞান সম্পন্ন; এই নিমিত্তই সতত সদ্বতপরায়ণ, মহাবল পরাক্রাস্ত 
ভীমপেনের প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। মহাবলশালী ভীম- 

সেন সমস্ত ঘেনাগণের, কৃষ্ণের ও আমার সাক্ষাতে বারশ্বার তোমাকে 

বিরথ করিয়াছেন। কিন্ত তিনি তোমার প্রতি কিছুমাত্র হর্ধাক্য প্রয়োগ 

করেন নাই । যাহা হউক, তুমি ভীমের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ এবং 
আমার অসাক্ষাতে অন্যান্য বীরবর্গের সহিত এৰত্র মিলিত হ্ইয়। 

স্ুভদ্রাপুত্রকে সংহার করিয়া! যে গর্ব করিতেছ, অচিরাৎ্ তাহার ফল 

ভোগ করিবে। হে ছুর্মতে! তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্ই অভিমন্থ্যর 

চাপচ্ছেদন করিয়াছ। আমি তোমার ভৃত্য, বল ও বাহনের সহিত 

তোমাকে সৃংহার করিব । হেরাধেয়। এক্ষণে তোমার অতি ভয়াবহ 

সময় সমাগত হইতেছে; অতএব এই সময় তুমি স্বীয় কর্তব্য কর্মের 

অনুষ্ঠান কর। আমি এই আঘুধ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা ক্পিতেছি যে, 
* 9৬ 



৩৬২ মহাভারত । 

অদ্য তোমার সাক্ষাতে তোমার পুত্র বৃুধসেনকে সংহাঁর করিব এবং যে 
সমস্ত রাজগণ মোহাবেগপ্রভাষে আমার অভিমুখে আগমন করিবেন, 

তাহারাও আমার শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন । হে আত্মাভি- 

মানী মুড! মন্দমতি ছুর্যযোধন তোঁমাকে সংগ্রামে নিপাতিত দেখিয়া 

নিশ্চয়ই অনুতাপ করিনে। 

মহারাজ । এইক্পে মহাঁতেজ? অজ্জুন কর্ণাত্মজের নিধনার্থ প্রতিজ্ঞা- 

রূঢ় হইলে, রখিগণ মহাকোলা হুল করিতে লাগিলেন। এ সময় ভগবান 
ভাঙ্কর শ্বীয় করজাল সংঙ্কোচ পূর্বক অন্তাচলে গমন করিলেন। তখন 

মহাত্মা! বাস্থদেব অর্জুনকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, হে জিষ্কো ! তুমি 
ভাগ।বলে জয়দ্রথকে বধ কক্সিয়! স্বীয় প্রতিজ্ঞ প্রতিপালন করিয়াছ। 

ডাগ্যবলেই বৃদ্ধক্ষত্র পুত্রের সহিত নিহত হইয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! এই 

ধার্তরাষ্র সৈন্যঘধ্যে দেবসেনাপতি কাণ্তিকেয় অবতীর্ণ হইলেও তাহাকে 

অবসন্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। এই জগতীতলে ন্তোম1 ব্যতিরেকে এই 
সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে, এরূপ লোক দৃর্বিগোচর হয় না। 

তোমার সদৃশ বা তোমা হইতে অধিক বলবীর্ধয সম্পন্ন মহাগ্রভাৰ 
ভূপালগণ ছুধ্যোধনের অন্থমতিক্রমে কৌরবসেন1 মধ্যে মিলিত হইয়াছেন । 

তাহারা তোমাকে রোষাবিষ্ট দর্শন ও তোমার সমীপে আগমন করিয়াও 

তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন নাই। তুমি বলবীর্য্যে রুদ্র, 
শত্রু ও অন্তকের তুল্য; আজি তোমার যেক্ধপ পরাক্রম দৃষ্টিগোচর হইল, 
এরূপ পরাক্রম আর কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। হে বীর! 

এক্ষণে তুমি ছমদ্রথকে বিনষ্ট করিয়াছ বলিয়া আমি তোমার যেরূপ 

প্রশংসা করিতেছি, ছুর্মতি কর্ণ অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তোম। কর্তৃক 

নিহত হইলে, পুনর্বার তোমাকে এইন্ধপ প্রশংসা করিব । 

মহাপ্রত।পশালী ধনঞ্জয় মহাক্সা! কেশবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তাহাকে সম্বোধন পুর্ধক কহিলেন, হে হৃযষীকেশ! আজি আমি তোমার 
অস্তুগ্রহেই এই দেবগণেরও ছুত্তর প্রতিজ্ঞাসার হুইতে সমুভীর্ণ হইয়াছি। 
হে মাধব! তুষি যাহাদিগের নাথ, ভাহাদিগের জয়লাভ হওয়া আশ্চর্য্য 
নহে। ধরশ্বপুত্র যুধিষ্ঠির তোমার প্রসাঁদেই সমুদ্রায় পৃথিবী অধিকার করি- 
বেন। হেবাহগদেব! আমাদিগের লমুদায় কার্ধ্যের ভার তোমাতেই 
সমর্পিত আছে, সুতরাং এক্ষণে এই জয় লাভও তোমারই হইল। 

আরা তোমার ভূতা) আমাদিগকে উত্তেজিত করা তোমান্ন কর্তৃব্যই 
হুইতেছে। 



দোঁণ পর্ব | ৩৬৩, 

মহাবীর অজ্ছনের এইরূপ বাক্যাবসাঁনে মহাত্মা বাক্ছদের ঈষৎ হাস্য 

৷ করিয়া তাহাকে সেই ভীষণ রণক্ষেত্র গ্রদর্শন পূর্বক শনৈঃ শনৈঃ অস্থ 
: সঞ্চালন করত কহিতে লাগিলেন, হে ধনগ্তয় ! এ দেখ, মহাবীর মহী- 

' পালগণ সমরে জয় ও যশোলীভের নিমিত্ত তোমার সহিত যুদ্ধ করত 

তোঁমারষ্ণর সমূহে নিহত হইয়! সমরশায়ী হইয়াছেন। এ দেখ, তীহা- 
দিগের আভরণ ও অস্ত্র শ্ত্র সকল চতুদ্দিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; রথ সকল 

চরণ, অশ্ব ও হস্তিগণ নিহত এবং তন্থত্রাণ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। 
এঁ সমস্ত মহীপাঁলগণের মধ্যে কেহ প্রাণ পরিশ্থঠাগ করিয়াছেন এবং কেহ 

বা জীবিত আছেন। হে পার্থ! এ সকল ভুপালগণের প্রাণ বহির্গত 

হইলেও, উহার! স্ব স্ব কান্তিপ্রভাবে জীবিতের ন্যায় লক্ষিত হইত্তেছেন। 
এ দেখ উহাদিগের অসংখ্য বাহন, হেমপুঙ্থ শর সমূহ ও অন্যাগ্য নানা- 

বিধ অস্ত্র শত্ত্র দ্বারা রণক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হইয়। উঠিয়াছে এবং বর্ম, মণিহার 

কুগুলযুক্ত মস্তক, উষ্কীষ, মুকুট, মাল্যদাম, চুড়ানণি, বিস্থত্র, অঙ্গদ, 
নিফ ও অন্যান্য বিবিধ ভূষণ সকল সমরভুমির অপুর্ব ০শোভ1 সম্পাদন 

করিয়াছে। ভূরি ভূরি অন্ুকর্ধ, তুণীর, পতাকা, ধ্বন্দণ্ড, অলঙ্কার, 

আসন, ঈষাঁদ ও, চক্র, বিচিত্র অক্ষ, যুগ, যোক্ত, ধনু, বাণ, চিত্রকস্বল, 

পরিঘ, অস্কুশ, শক্তি, ভিন্দিপাঁল, শুল, পরশু, প্রাস, তোমর, কুস্ত, যষ্টি, 

শতদ্ী, ভূশুপ্তী, খড়গ, মুষল, মু্গর, গদা, কুণপ, হেমমগত কষা, হস্তি- 

গণের ঘণ্টা ও বিবিধ অলঙ্কার এবং মহা নানাবিধ বদন ভূষণ চতুর্দিকে 

বিকীর্ণ হওয়াতে যুদ্ধস্থল শরত্কালীন গ্রহনক্গত্র শিরা'ডত নভোমগলজের 

ন্যায় অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে । ক্ষিতিপালগণ পৃথিবী লাভার্থ 

বিনষ্ট হইয়া, নিত্রিত পুরুষেরা যেন্ূপ মানোক।রিণী প্রিয়তমাকে আলি- 

গন করিয়! থাকে, সেইরূপ পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ান রহিয়া- 
ছেন। এ দেখ, পর্বত সমূহের গুহামুখ হইতে যেরূপ গৈরিক ধাতুধার! 
প্রবাহিত হয়, সেইক্ষপ শরনিকরসম1ত, ধরাতলে বিলুঠমান, শ্ররাব্ত 
তুল্য কুঞ্জরগণের শস্্রক্ষত অঙ্গ প্রতঙ্গ হইতে রুধিরধার1 বিনির্ণত হইতেছে । 

স্বর্ণাভরণমপ্ডিত অশ্বগণ বিনষ্ট এবং রথি নারথিশুন্য গন্ধর্ধনগরাঁকার 

বিমান সদৃশ রথ সমুদয় ধ্বজ, পতাকা, অক্ষ, চক্র, কুবর, যুগ ও ইঈষা- 

বিহীন হইয়। ভূতলে পতিত হ্ইয়াছে। কার্শু কচর্খধারী সহত্র সহত্র 
পদাতি ধুলিধৃূনরিতকেশ হইয়া শোণিতাক্ত শরীরে পৃথিবী আলিঙ্গন পূর্ব্বক 

শয়ান রহিয়াছে । এ দেখ, তোমার শরনিকরে যোধগণের কলেবর 

বিদীর্ঘ হইয়া গিরাছে। নিপতিত মাতঙ্গ, ঈথ ও অঙ্থমমূত্সক্ষুল, ছু্তরেকষ] 



৩৬৪ মহাভারত । 

সংগ্রাম ভূমি মধ্যে অস্থক্, বসা ও মাংস নিপতিত হওয়াতে প্রভূত কর্দম 
উৎপন্ন হইয়াছে । নিশাচর, কুস্ধুর, বুক ও পিশাচ সকল উহাতে নির- 
স্তর হৃষ্টচিত্তে ক্রীড়া করিতেছে । হে অজ্জ্ুন! তুমি এই যুদ্ধস্থলে ষে 
প্রকার বশঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহা দৈত্যদানববিঘাতী ইন্দ্র 
ভিন্ন আর কেহই সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না । এ দেখ, অসংখ্য চামর, 

ছত্র, ধবজ, অশ্ব, মাতন্গ, রথ, বিচিত্র কম্বল, বলগা, কুথ ও মহার্হ বন্ধ 

সকল চতুর্দিকে বিকীর্ণ থাকাতে সদরক্ষেত্র বিচিত্র বস্ত্র সমাচ্ছন্নের ন্যাঁয় 

শোভা পাইতেছে । সিংহগণ বেকূপ বজ্রভগ্র গিরিশিখর হইতে নিপতিত 

হইয়া থাকে, তদ্রপ সহঅ সহঅ বীর স্থসজ্জিত কুঞ্জর হইতে নিপতিত 
হুইয়! রহিয়াছে । এ দেখ, সাদ্রিগণ অশ্বের সহিত ও পদ্রাদিগণ শরা- 

সনের সহিত নিপতিত হ্ইয়ু। নিরন্তর শোণিতধার। ক্ষরণ করিতেছে। 

হে রাজন! এইরপে বালুদেব হুষ্টচিত্ত অন্চরগণ সমভিব্যাহারে ধন- 

গঁয়কে যুদ্ধস্থল প্রদর্শন করত পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাঁদন করিতে লাগিলেন। 

() 

একেনি পঞ্চাশদধিক শততয় অধ্যায় । ১৪১৯ । 

হে রাজন! অনন্তর মহাত্মা! বাঁজদেব হষ্টচিত্তে ধর্শনন্দন যুধিঠিরের 
নিকট উপনীত হইয়া তাহাকে অভিবাদন পুর্বক কহিতে লাগিলেন, 

হে মহারাজ! অন্য আপনার পরম সৌভাগ্য । অদ্য ভাগ্যবশতঃ 

আপনার শক্র নিহত হইয্নাছে এবং মহাবীর ধনগ্রয়ও স্বীয় প্রতিজ্ঞ! হইতে 

সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন 

ধন্দরাঁজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা! কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ পূর্বক সাতিশয় আন- 
ন্দিত হুইয়। স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পুর্বক আনন্দাশ্রপুর্ণলোচনে বাঙ্ক- 

দেব ও ধনগ্রয়কে আলিঙ্গন করিলেন । অনন্তর অশ্রধার1 অপনীত করিয়। 

কৃষ্ত ও অজ্জনকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয় ! অদ্য ভাগ্যবশভঃ 

পাপাত্মা নরাধম জনদ্রথ নিহত হুইয়াছে। তোমর' প্রতিজ্ঞাভার হইতে 

উত্তীর্ণ হুইয়াছ। আমি সাতিশয় আহ্লাদিত .হইয়াছি এবং শক্রগণও 
শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে । হে বাস্ছদেব! তুমি ত্রিলোকের গুরু $ 
তুমি সহায় থাকিলে, ত্রিলোকমধ্যে কোন কাধ্যই ছুঃসাধ্য হয় না1 
হে মধূস্থদন! পূর্বে দেবরাজ ইনজ্জ তোমার প্রসাদে যেক্ধপ দান- 

বগণকে _বি্ষ্ট 'করিষাছিলেন, সেইরূপ আমরাও তোমারই. প্রপধদে 
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শক্রগণকে পরাজয় করিতেছি । হে বাসুদেব! তুমি যাঁহাঁদিগের 
প্রতি প্রসন্ন হও, তাহাদিগের পক্ষে বন্থন্ধরা পরাজয় অতিসামানা ) 

ফলতঃ, ত্রিলোৌক বিজয় ও তাঁহাদিগের ছুঃসাধ্য নহে । হে জনার্দন ! তুমি 

ত্রিদশেশ্বর ; তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদিগের পাপের লেশমাত্র থাকে ন! 

এবং সংশ্রামে কখনই পরাজয় হয় না। তোমার প্রসাদেই দেবরাজ 
সমরাঙ্গনে দানবদল দলন পূর্বক ত্রিলোকমধ্যে জয়লাভ করিয়া! দেবগণের 
অধিপতি হইয়াছেন। দেবগণ তোমার প্রসাদেই অমরত্ব লাভ করিয়] 
অক্ষর স্বর্গ ভোগ করিতেছেন। তোমার অন্ুগ্রহেই এই চরাচরপৃথিবীস্থ 

সমস্ত লোক স্বস্বধন্ম অবলম্বন পূর্বক নিত্য জপ হোমাদির অনুষ্ঠানে 
তৎপর রহিয়াছে । পূর্বে এই সমস্ত জগৎ একার্ণবময় হইয়া গাঢ় অন্ধ- 
কারে সমাচ্ছন্ন ছিল, কেবল তোমার প্রসাদেই পুনর্ববার ব্যক্ত হইয়াছে। 
তুমি সর্বলোকের অ্টা, পরমাস্মা, অব্যয়, পুরাণ পুরুষ, দেবদেৰ, সনা- 
তন, পরাৎ্পর ও পরম পুরুষ; তোমার আদি ও অস্ত নাই। তুমি এক- 
বার যাহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হও, তাহারা কদাচ যুদ্ধ হয় ন1। 

তুমি ভক্ত জনগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করির1 থাঁক। যেব্যক্তি তোমার 
শরণাগত হয়, সে পরমিশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে । হে পরমাত্মন্! তুমি 

চারিবেদে গীত হইয়া থাক; আমি তোমাকে লাভ করিয়া! অতুল 
শ্থ্য্য ভোগ করিতেছি। হে পুরুষোত্তম! তুমি পরমেশ্বর, তিষ্্যকৃ- 

দিগের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; অতএব তোমাকে নমস্কার! হে 
মাধব! তুমি জয়লাভে পরিবদ্ধিত হও । হে সর্ধাক্মন্! হে পৃথুলোচন ! 

ভূমি সমুদয় লোকের আদি কারণ। যিনি অজ্ঞুনের সখা ও সর্ব 
উহার হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আছেন, তিনিও তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া পরম 

স্খ লাভ করিয়া! থাকেন। 

হে রাজন! বাস্থদেব ও ধনগ্জয় ধর্মরাঁজ না কর্ডুক এইরূপ অভি- 
হিত হইয়। সাতিশয় আনন্দিতচিত্তে তাহাকে কহিতে লাগিলেন। হে 

রাজন! আপনার ক্রোধানল প্রভাবেই পাপাত্মা সিদ্কুরাজ ও অসংখ্য 
কৌরববাহিনী দগ্ধ হইয়াছে । আপনার ক্রোধেই কৌরবগণ বিনষ্ট 

হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। হেৰীর! হূর্মতি ছুধ্যোধন আপনাকে 
ক্রোধান্থিত করিয়াই বন্ধু বান্ধবের সহিত রণস্থলে, প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। 
পুর্বকাঁলে দেবগণও ধাহাকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, 
আজি সেই কুরুপিতাঁমহ ভীম্ম আপনার ক্রোধ প্রভাবেই শরশব্যার শয়ন 
করিয়াছেন। আপনি যাহাঁদিগের দ্বে্াঃ তাহাদিগকে নিশ্চয়ই কাল 
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কবলে নিপতিত হইতে হয়; তাহারা কোনক্রমেই সংগ্রামে দয়লাভ 
করিতে সমর্থ হয় না। আপনি যাহাদিগের প্রতি কুদ্ধ হন, তাহাদিগের 

রাজ্য, জীবন, প্রিয়তর পুত্র ও বহুবিধ স্তথ ভোগ সত্বরে বিনষ্ট হইর়। 

থাকে। হে রাজধর্মপরায়ণ মহীপাল! আপনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, 

তখন কৌরবগণ বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত অবশ্যই বিনষ্ট হইবে৭ 

হে রাজন! মহামতি বাস্দেব ও ধনগ্য় যুধিষিরকে এইরূপ কহি- 
তেছেন, এমন সময় বিপক্ষ শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ মহাধন্ুদ্ধর মহাবীর 

ভীমসেন ও মহারথ সাত্যকি তথায় আগমন করিয়! পরম গুরু ঘুধিষ্ঠি- 

রকে অভিবাদন পূর্বক পাঞ্চালগণে পরিবেহিত হইয়া কৃতীঞ্জলিপুটে 

দণ্ডায়মান রহিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্টির, মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকিকে 

হষ্টান্তঃকরণে ক্ৃতাঞ্জলি হইয়! দণ্ডারমীন অবলোকন করত তাহাদিগকে 
অভিবাদন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে বীরন্বয়। অদ্য তোমর ভাগ্য* 

বলে দ্রোণরূপ গ্রাহ ও হাদ্দিক্যরূপ মকরযুক্ত কৌরৰ সেনারূপ মহার্ণৰ 

হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াঁছ। অদ্য ভাগ্যবলে ধরাতলস্থ নরপতিগণ এবং 
ড্রোণ ও কৃতবর্থী তোমাদের নিকট পরাভূত হইয়াছেন। ভাগ্যক্রমে 
তোঁমর1 বিকর্ণি অস্ত্রে কর্ণকে পরাজিত ও শল্যকে পরাজুখ করিয়াছ। 

হে রণবিশাঁরদ মহারথদ্ব়! অদ্য ভাগ্যবলে রণস্থল হইতে ভ্োোমা- 
দ্রিগকে কুশলে প্রত্যাগত দেখিলাল। তোমরা আমার আজ্ঞা প্রতি- 

পালন ও সন্মান রক্ষা করিয়া থাক এবং কদীচ সংগ্রামে বিমুখ হও না। 

অতএব তোমরা আমার প্রাণ তুল্য । 

হে রাজন! ধর্মরাঁজ যুধিট্টির ভীমসেন ও সাত্যকিকে এইরূপ কহিয় 
আনন্দাক্রপূর্ণলোচনে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন পাওবৰ 

সৈন্যগণ তাহাদিগকে হৃষ্ট দেখিয়া! পরমানন্দিতচিত্তে যুদ্ধে মনোনিবেশ 
করিলেন। 

ক পেপার 

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় । ১৫০ । 

হে মহারাজ! এদিকে আপনার পুত্র দূর্যোধন জয়দ্রথের নিধন দর্শনে 

নিরুৎসাঁহু ও বিষনায়মাঁন হইয়া! বা্পাকুললোচনে মানসুখে ভগ্রদস্ত 
ভুজঙ্গের ন্যাম দীর্ঘ নিশ্বাপ পরিত্যাগ করিতে লাঁগিলেন। তিনি মহা- 

বীর ধনঞ্জয়? তীমসেন ও সাঁত্যকির শরজালে স্বীয় সৈন্যদিগকে নিহত 
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দেখিয়া বিবর্ণ, কশ ও নিতান্ত দীনভাঁবে মনে মনে চিস্তা করিতে লাগি- 

লেন, এই অবনীতে ধনগীয় সদৃশ যোদ্ধা আর নাই) সে কুদ্ধ হইলে, 
কি দ্রোণ, কি কপ, কি কর্ণ, কি অশ্বথামা কেহই তাহার অভিমুখে 
অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। মহাবীর অজ্ঞুন আমার পক্ষ সমস্ত 

মহারথপিগকে পরাজয় করিয়া সিন্ধুবাজ জয়দ্রথকে সংহার করিল; 

কিন্তু কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। এক্ষণে পাগুৰ 

গণ নিশ্চয়ই আমার সমস্ত সৈন্যদগকে বিন করিবে। সাক্ষাৎ দেবরাজ 

ইন্দ্রও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমর! ধাহাকে অব- 

লম্বণ পূর্ধ্বক শস্ত্র সমুদ্যত ক্রয়! সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ধনঞ্জয় সেই 
মহারথ কর্ণকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়। জয়দ্রথকে সংহার করিয়াছে ! 

আমি যাহার বাহুবীর্য্য অবলম্বন করিয়। সদ্ধিস্থাপনে সমুৎসুক কেশবকে 

তৃণতুল্য বোধ করিয়াছিলাম, অদ্য সেই মহারথ কর্ণ সংগ্রামে পরাভূত 
হইয়াছেন । 

হে রাজন্। মহারাজ ছুর্ধ্যোধন এইরূপে কলুষিত চিত্ত হইয়া আচা- 
ধর্যকে সন্দর্শন করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন পূর্বক কৌরবগণের 

ংহাঁর এবং বিজক্ব বাসন! পরবশ ধার্তরাই্সৈন্দিগের বিনাশ বৃত্ত 

আদ্যোপান্ত বর্ণন করত কহিলেন, হে আচার্ধয ! অন্মৎ পক্ষীয় মহী- 

পালগণের সংহার নিরীক্ষণ কর। তাহারা যে মহাবল পরাক্রাস্ত ভীক্মকে 

সম্মুখবর্ভী করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শিখত্ী তাহাকে বিনাশ 

করিয়া মনোরথ পুর্ণ ও বিজয়াস্তর বাসনায় লুন্ধ হইয়। পাঞ্চালগণ সমভি- 

বাহারে সেনামুখে অবস্থিতি করিতেছে । অজ্ঞুন আপনার শিষ্য, সাতি- 

শয় দুদ্র্য সাত অক্ষৌহিণী সেনার সংহর্ভ। মহাবীর সিন্ুরাজকে বিনষ্ট 
করিয়াছে । হে আচার্য । আমি এক্ষণে কি প্রকারে আমাদিগের 

বিজয়াভিলাধী, উপকারনিরত, কৃতাস্তভবনে প্রেরিত স্ুহৃদগণের খণ 
হইতে পরিত্রাণ পাইবৰ? যেসমন্ত নরপতিগণ আমাকে রাজ্য প্রদান 

করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, হাঁয়! এক্ষণে তাহারাই সমুদয় এঙ্থর্্য 
পরিত্যাগ পূর্ধ্বক ভূতলশায়ী হইয়াছেন! আমি অতি কাপুরুষ । আমি 
এইরূপে সুন্ধদগণকে কালকবলে নিপাতিত করিয়াছি । এক্ষণে আমি 

সহন্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিলেও এই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইব 
না। আমি অতি লুব্ধপ্রকৃতি ও পাপপরায়ণ; মহীপালগণ আমার 

নিমিত্তই সংগ্রামে বিজয়াভিলাষী হইয়া! জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
এক্ষণে ধরিত্রী কিনিমিত্ত এই মিত্রপ্রোহী পাপায্মাকে স্থাঈ প্রদানার্থ 



৩৬৮ মহাভারত | 

বিদীর্ণ হইতেছেন্ না । আঁরক্তলোচন একাস্ত ছু্র্য মহাবীর ভীন্ম মহী- 
পালগণ সমক্ষে আমাকে কি কহিবেন ? হে মহারথ ! সাত্যকি প্রাণ" 

পণে যুদ্ধ করিয়া আমার কার্যস।ধনোদ্যত মহাবীর জলসন্ধকে সংহার 
করিয়াছে । হায়! আজি কাম্বোজরাঁজ, অলম্ুষ ও অন্যান্য সহৃদগণকে 

বিনষ্ট দেখিতেছি; অতএব আমার আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? 

যাহ। হউক, এক্ষণে যে সমুদয় বীরগণ আমার বিজয় লাভের নিমিত্ত 

সাধ্যানুসারে যত্ব করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি আমি স্বীয় 

পরাক্রম প্রদর্শন পৃর্বক তীহাদিগের নিকট অঞ্চণী হুইয়! যমুনায় গমন 
করত তাহাদের উদ্দেশে জলাগলি প্রদান পূর্বক তাহাদিগের তৃপ্তি 

সাধন করিব। আমি ইই্টাপূর্ত, বলবীর্ধ্য ও পুত্রের শপথ করিতেছি যে, 
হয়, পাগুবগণকে পাঞ্চালদিগের সহিত সংহার করিয়! শাস্তিলাভ করিব, 

না! হয়, তাহাদের শরে নিহত হইয়া আমার কার্য সাধনার্থ বিনষ্ট 

নরপতিদিগের সলোকত প্রাপ্ত হইব। আমার সাহায্য দানে প্রবৃত্ত 
বীরগণ যথোচিতরূপে রক্ষিত না হইয়। এক্ষণে আর আমাদের পক্ষ 

আশ্রয় করিতে বাসনা করেন না। তাহার আমাদের অপেক্ষা পাগুৰ" 

দ্রিগের আশ্রয় গ্রহণ নিতান্ত শ্রেয়স্কর বলিয়। বিবেচনা করিতেছেন । 

হে আচার্য! আপনি যুদ্ধে আমাদিগের মৃত্যু বিধান করিয়া দিয়াছেন। 

আপনি ধনগ্ঁয়কে শিষ্য বলিয়। উপেক্ষা করাতে আমাদিগের বিজয়ার্ঘ 

বীরগণ নিহত হইতেছেন। এক্ষণে একমাত্র কর্ণকে আমাদিগের বিজয়া- 

ভিলাষী বলিয়া! জ্ঞান হইতেছে । হে ত্রাঙ্গণ! মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ 

যথার্থ মিত্র পরিজ্ঞত না হইয়া তাহার নিমিত্ত জরাভিলাষ করত হ্বত্বং 

অবদন্ন হয়, মিত্রগণও আমার জন্য সেইরূপ হইতেছেন। আমি অতি- 

মুঢ়, পাপাঁশয়, কঠিনহদয় ও ধনলোলুপ। আমার নিষিত্তই মহাবীর জয়- 
দ্রথ, ভূরিশ্রবা এবং অতীষাহ্, শুগ্গসেন, শিবি ও ৰশাতিগণ ধনঞ্জয়ের 

সহিত যুদ্ধ করিয়া! কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আমি অদ্য 
সেই সমস্ত মহাত্বা গণের অচ্ুগমন করিব। যখন তীাহাদিগের বিনাশ 

হইয়াছে, তখন আমার আর জীবন ধারণে কিছুমাত্র আবশ্যকত। নাই । 
হে পাওবগণের আচাধ্য ! আমি উক্ত মহাঁবীরদিগের অন্ুগমনে একান্ত 

সমুৎসুক হইয়াছি। আপনি তদ্বিষক্বে আমাকে অন্গুমতি প্রদান করুন। 

সিকি 
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একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় । ১৫১। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনগয় জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রৰাঁকে 

নিহত করিলে, তোমাদিগের চিত্ত কিরূপ হইয়াছিল ? হুর্য্যোধন কুরু- 

সভায় আচার্য দ্রোণকে সেইরূপ কহিলে, তিনি তাহাকে কি প্রত্যুত্তর 
প্রদান করিলেন? সেই সমস্ত বর্ণন কর। 

সঞ্ুয় কহিলেন, হে রাঁজন! মহাবীর সিন্ধুরাজ ও ভূরিশ্রবা বিন 

হইলে, আপনার সৈন্যমধ্যে মহান, কোলাহল সমুখিত হইতে লাগিল। 
আপনার পুত্রের দুর্দ্ধিবশতঃ শত শত প্রধান বীরপুরুধগণ বিনষ্ট 
হইলেন দেখিয়া, সকলেই তীহার মন্ত্রণাঁয় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে 

আরম্ভ করিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আঁপনাঁর পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক সাতিশষ বিমনায়মাঁন হইয়? ক্ষণর্ধাল চিত্ত করত অত্তি দীন- 

ভাবে কহিলেন, হে কুরুরাঁজ! আমাকে কি নিমিত্ত বাক্যবাঁণে বিদ্ধ 

করিতেছ? আমি তোমাকে সর্বদাই বলিয়া! থাঁকি যে, ধনঞ্জয় অজেয়; 
শিখণ্ডী ধনঞ্জয় কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া! মহাবীর ভীক্মকে নিপাতিত 

করাতেই অজ্জুনের অসাধারণ বলবীর্ধ্য পরিজ্ঞাত হওয়। গিয়াছে । আমি 

দেব দানবগণেরও অজের মহাবীব ভীম্মকে বিনষ্ট দেখিয়া কৌরব- 

গণকে সমুলে উন্মুলিত স্থির করিয়াছি। আমরা ত্রিলোকমধ্যে যাহাকে 

সর্ব প্রধান বীর বলিয়। জানিতাম, সেই ভীম্মই মমরশায়ী হইয়াছেন ? 
এক্ষণে আমার আরকি উপায় আছে হেবংস! শরকুনি কুরুসভাঁ- 

মণ যে সকল অক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল, সে সকল অক্ষ নহে, শক্রব্ঘাতী 

সুশীণিত শর; সেই সমস্ত শর এক্ষণে ধনগ্স্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হুইয়। 

আমাদিগের যোদ্ধবর্গকে বিনষ্ট করিতেছে । হে হুর্য্যোধল | ধীরগ্রকৃতি 

মহামতি বিছ্বর তোমারই হিতসাধন করিবার মানসে নানাপ্রকার 
উপদেশ প্রদান এবং তোমার সমক্ষে বারংবার বিলাপ ও অনুতাপ করি- 

য়াছিলেন; কিন্ত তুমি তাহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক কর্ণপাতও 

কর নাই; তন্নিমিত্তই এক্ষণে এই ভয়াবহ লোকক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে । 

যে মুড় হিতাভিলাধী স্ুব্বদের প্রতি অনাদর করিয়া আপনার মতান্ত্যায়ী 

কারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে অচিরকাল মধ্যেই শোচনীয় হয়। 

হে রাজন! তুমি যে সতকুলোভবা ধর্মপরায়ণী অসৎ কার্য্যের নিতাস্ত 
অনুপযুক্ত! ভ্রৌপদীকে আমাদিগের সাক্ষাতে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া- 

ছিলে, এক্ষণে সেই অধর্ম্ের ফলভোগ করেতেছ; আরু ভ্তদি ইহলোকে 
৪৭ 
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এদ্ধপ না হইত, তাহ! হইলে, পরলোকে ইহা অপেক্ষা অধিকতর ফল, 
ভোগ করিতে হইত । 

তুমি যে পাগুবদিগকে কপটদৃতে পরাজিত করত রৌরবচন্ম পরিধান 
করাইয়া অরণেয প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, এক্ষণে আমি ভিন্ন অন্য কোন্ 

ব্রাহ্মণবাদী মনুষ্য সেই ধর্ধান্থরত পুত্র সদৃশ গাগুবদিগের অনিষ্টাচরণে 
প্রবৃত্ত হইবে তুমি শকুনির সাহাঁষ্যে ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি" 

ক্রমে পাওবদিগের ক্রোধ সংগ্রহ করিয়াছ। ছুঃশাসন ও কর্ণ এ ক্রোধা- 
নল উদ্দীপিত করিয়াছেন এবং তুমি বিছুরের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পুর্ব্বক 
বারংবার উহা! উত্তেজিত করিয়াছ। দেখ, তোমরা সকলে গরাজিত 

হইয়াও জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার মানসে সন্রপূর্বাক ধনঞ্জরকে নিবারণ 
করিতে প্রবুন্ত হইয়াছিলে ; তবে কি নিমিভ্ত জয়রথ তোঁমাদিগের মধ্যে 

অবস্থান কবিয়াও বিনষ্ট হইলেন। মহাবীর কর্ণ কপ, শল্য, অশ্বখাম! 

ও তুমি তোমরা মকলে জীবিভ খাবিতে কি নিমিত্ত জয়দ্রথ কৃতান্তভবনে 

গমন করিলেন নরপতিগণ জ্য়ঙ্খের গহিআাণার্থ প্রখর তেজ ধারণ 

করিয়াছিলেন, ভবে ভিনি কি নিমিত্ত সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলেন? হে 

হধ্যোধণ | সিক্দুবাজ তোতা বিশেবতহঃ আমার পরাক্রম প্রভাবে ধন- 

য় হইতে আঘ্মরক্ষার্থ সাভিশয় বই্রবান্ হইয়।ছিলেন, কিস্ত তদ্িলয়ে 

ভিনি কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । এক্ষণে আমি কৌগায় 

গমন করিলে জীবিত থাকিব, কিছুই অবগত হইতেছি না। আমি যদ” 

বধি পাঞ্াালগণের সহিত ধনপ্ররকে বিনষ্ট ন। করিতেছি, তদবধে বোধ 

হইতেছে যেন, গাপায্সা ধুষ্টহ্যক্সের হস্তে আমার পরিত্রাণ নাই। 

হে মহারাজ! জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে অসদর্থ হইয়া আমাকে বিলাপ 

ও অন্গুতাপ করিতে দেখিয়াও কি জনা ধাকাবাণে বিদ্ধ ফরিতেছ এবং 

সেই সত্যসন্ধ মহাবীর ভীষ্মের হিরগর ধ্বজদও নিরীক্ষণ না করিয়া কি 

রূপে তুমি জয়লাভের প্রত্যাশা করিহেছ? যে সংগ্রামে জয়দ্রথ ও 

ভূরিশ্রবা মহাবীরগণের মধ্যবস্তা হইয়া'ও বিনষ্ট হইয়াছেন, তথায় তোমার 

আর কি বিবেচনা! হয়ণ কৃপাচাধ্য এখনও জয়দ্রথের পথবন্তা হন নাই, 
এই জন্য আমি তাহাকে যথোচিত সৎকার করিতেছি। হে রাজন্! 

পুরন্দর দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াঁও যাঁহাঁরে সংহার করিতে সম 

হুন ন1, সেই ছ্ফ্করকার্ধ্যকাঁরী মহাঁবল পরাক্রান্ত ভীন্মকে থখন তোমার 
ও ছুঃশাঘনের সমক্ষে নিহত হইতে দেখিলাম, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান 

হইতেছে যে, পৃথিবী তোমাকে পরিত্যাগ কণ্রলেন। যাহা হউক, এন্সণে 
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পাঁগুব ও স্যগ্য়গণের সৈন্য সকল আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে । 
আমি তোমার হিতানুষ্টানের নিমিত্ত সমুদয় স্যঙীয়দিগকে সংহার না 

করিয়া কোন ক্রমেই কবচ মোক্ষণ করিব না। হে রান! তুমি 

আমার আত্মজ অশ্বখামাঁর নিকট গমন করত তাঁহাকে কহিবে যে, 

তুমি জীবন রক্ষার্থ সোঁমকদ্দিগকে পরিত্যাগ করিও না এবং ভোঁমার 

পিতা যেসকল বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সমস্ত 

প্রতিপালন করত আনৃশংস্য, দম, সতা ও প্লরলতাঁয় চিন্ত সমাহিত কব। 

ধর্মী, অর্থ, কামে অন্ুরক্ত থাকিয়া ধর্ম ও অর্থের পীড়ন না করিয়া নির- 

স্ব ধর্শপ্রধান উৎকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠানে গ্রবৃন্ত হও । চিন্ত ও নেত্রঙ্থ।বা 

াঙ্গণদিগকে পরিতুষ্ট এবং সাধ্যান্থসারে স্টাহাদিগেৰ আঙ্চনা কর। 

তাহারা অন্লশিথা দশ) অত্তএব তাহাপিনগব আগ্রিয় সে অনটান 

করা কদাচ বিপেয় নহে । হে রাঁজন্! ভুমি অশ্বখানাকে আমান এই 
ননদ উপদেশবাক্য কহিবে । এক্ষণে আমি সোমার বাকাবাণে নিতাগ্ত 

নিপীড়িত হইয়া সৈন্যমধ্যে সংগ্রাম করিতে গমন কাবলাষ। ক্স 

যদি সমর্থ হও, তবে দৈনাগণকে বঙ্গ। কর। পাঙৰ ও সতখণণ নিতাপ্ত 

ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা যামিনীযোগেও সগ্রামে শিদ্ুদ্ধ হবে না| 
হে রাঁজন্! আচাধ্য জোপ ছুর্য্যোপনকে এইপগ কঙিসা গাণ্ড ও স্যজয় 

গণেব প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মত খেদন শগ্রগণেয় পা 

নাধণ করে, সেইকপ ক্ষত্রিয়দিগের তেজ সহার করিতে গাশিতলন। 

৮ খি০ ক টি 
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হে রাজন! আপনার পুত্র ছুর্ম্যোধন দ্রোণাচ।ধোব এইকণ বাকা 

শ্রবণ পূর্ব্বক কুদ্ধচিত্তে সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়া কর্ণকে কহিতে লাগি- 
লেন, হে রাধেয়! দেখ, ধনগুয় একাকী একমাত্র বানছদেবের সাহাষ্যে 

ভোমার, দ্রোণাঁচাধ্যের এবং অন্যান্য প্রধানতম যোধগণের সমঙ্গেই 

দেৰগণেরও দুর্ভেদ্য সেই দ্রোণবিনির্মিত ব্যৃহ ভেদ করিয়া সিদুরাজক্কে 

বিনষ্ট করিল। সিংহ যেমন মুগগণকে নিহত করিয়া থাকে, তজ্রপ 

ধনগ্তুয় আমার ও আচাঁধ্য দড্রোণের সমক্ষেই প্রধান প্রধান ভূপালদিগকে 
সংগ্রানে সংহার করিয়া! আমার সৈন্য নিঃশেবিতগ্রায় করিয়াছে । মহামতি 

জোগাচাধ্য যদি য্তরসহকাঁরে ধনগ্রয়কে দিগ্রহ করিজ্েন» তাহা হইলে 



ূ দুটণ্ ২, মহাঁভাঁ রত । 

সে কখনই” ছর্ভেদ্য ব্যুহ ভেদ করিয়া জয়দ্রথকে সংহা'র পূর্বক প্রতিজ্ঞা 

হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইত না। পনগুয় মহামতি আচার্য দ্রোণের 
সাঁতিশয় প্রিয়; গুন্নিবন্ধন আচার্য্য সংগ্রাম "না! করিয়া! তাহাকে পথ 

গ্রাদর্শন করিয়াছেন । আমার কি দুর্ভাগ্য । অরাতিনিপাতন ভ্রোণাচার্ধ্য 

গুর্ববে দিন্ধুরাজকে অতয় প্রদান করিয়। এক্ষণে ধনঞ্জয়কে প্যৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিতে পথ প্রদীন করিয়াছেন। তিনি যদি পুর্কেই জয়দ্রখকে 
গৃহগমনে অন্গমতি প্রদান করিতেন, তাহ! হইলে কখনই এক্প জনক্ষয় 
উপস্থিত হইত না। আমিও অতি সুর! যখন সিন্ধুবাঁজ জীবন রক্ষার 
নিমিত্ত গৃহ গমনে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন আমি দ্রোণের নিকট 
অভয় প্রাপ্ত হইয়াই তাহাঁকে নিবারণ করিয়াছিলাম। হায়! অদ্য 

আমাদের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রভৃতি সহোদরগণ ভীমসেনের 

হস্তে জীবন পরিত্যাগ করিল! 
কর্ণ কহিলেন, হে বাজন্! দ্রোণাঁচার্ধা প্রাণপণে বলবীর্ধ্য ও উৎসাহ 

অনুসারে সংগ্রাম করিতেছেন; তুমি তাহাকে নিন্দা করিও না। শ্বেত- 

বাহন ধনঞ্জয় ড্রোথাচাধ্যকে অতিত্রম করিষা যে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহার অধুমাত্রও অপরাধ দেখিতেছি না। দ্রোণা- 

চার্ধা স্থবির, সুতরাং সত্বরগমনে নিতান্ত অশক্ত ; কিন্ত রুষ্খসারথি মহা- 

: বীর ধনগ্য় কাঁর্য্যকুশল, যুবা, শিক্ষিতান্ত্র ও লঘুবিক্রম ; সে ছূর্ভেদ্য বন্ধ 

- পরিবেষ্টিত গাত্র ও বাহুবলদর্পিত হইয়। দিব্যান্ত্যুক্ত বানরলাঞ্ছিত রথে 

আরোহণ, অজেয় গান্তীব শরাসন ধারণ ও স্ুৃতীক্ষ শরনিকর বর্ষণ 

পূর্ববক যে স্ত্রোণাচার্ধযাকে অতিক্রম করিয়াছে, উহা আশ্চর্যের বিষয় 
নহে; সুতরাং আমি তদ্বিষয়ে আচার্য্যের অণুমাত্রও দোষ দেখিতে 

গাই না। যাঁহা হউক, যখন অর্জুন আঁচার্ধ্যকে অতিক্রম করিয়। সৈন্য- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন পাঁওবগণকে পরাভব কর! তাহাঁর সাধ্যা- 
য়তত নহে। হেরাজন ! দৈবনির্দিষ্ট বিষয় কখনই মিথ্যা হয় না। 

দেখ, আমর? সকলেই সাঁধ্যান্সারে যুদ্ধ করিতেছিলাম; কিন্তু আমাঁ- 
দিগের মধ্যে জয়দ্রথ বিনষ্ট হইলেন। অতএব এই বিষয়ে দৈবই প্রবল 
বলিতে হইবে; সন্দেহ নাই। আমর! তোমার সহিত সমবেত হইয়া! 

শঠত1 সহকারে বিক্রুম প্রদর্শন পূর্বক পরম যত্বে জয় লাভের চেষ্টা 
করিতেছিলাম ; কিন্তু দৈবই আমাদিগের পুরুষকাঁর বিনষ্ট করিয়া- 
ছেন। দৈবোপহত মনুষ্য যে কার্যের অনুষ্ঠান কিয়! থাকে, দৈবই 

' তদ্ধিষয়ে তাঙ্লীর বারংবার রিদ্ব সম্পাদন করিয়া থাকে। পুরুষগণ 
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নিরন্তর অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া যে কার্যে প্রবৃত্ত হন, বতপূর্ধক তাহার 
অনুষ্ঠান করাই উচিত) বে দিদ্ধিলাভ দৈবায়ভ। আমরা শঠতা 
প্রকাশ ও বিষ প্রয়োগ করত পাগুবদিগকে প্রবঞ্চন1! এবং জতুগুহে 

দগ্ধ করিতে যত্ববান, হইয়াছিলাম। তাহারা দাতে পরাজিত ও রাজ" 

নীতি অনুসারে অরণ্যে প্রব্রাজিত হইয়াছিল; কিন্ত দৈবই আমাদিগের 
বিচেষ্টিত সেই সমস্ত বিষয়ে বিদ্ব সম্পাদন করিয়াছেন। অতএব হে 
রাজন.! তুমি প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত, হও। তোমাদিগের উভয় 
পক্ষের মধ্যে যাহার সুদৃঢ় যত্ববান্ হইবে, দৈব তাহাদিগের প্রতিই 
অনুকুল হইবেন। পাগুবদিগের বুদ্ধিবলে অনুষ্ঠিত সৎকারধ্্য কিম্বা তোমার 
ছর্ব,দ্ধিকৃত অপৎকাধ্য কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না; তবে যে তাহাদিগের 
জয় ও তোমার পরাজয় হইতেছে, এতদ্বিষয়ে দৈবই প্রমাণ । কেন 
না, দৈব জীব সকলের নিদ্রা কালেও অনন্যকর্শ হইয়1 জাগরিত থাকেন । 

হেরাজন ! প্রথম যুদ্ধারস্তকাঁলে তোমাঁর পক্ষে বহুসংখ্যক সৈন্য ও 

যোদ্ধা ছিল; কিন্তু পাঁওবদিগের তাদৃশ ছিলনা । তথাপি পাঁওবগণ 

তোমার পক্ষ অসংখ্য বীরগণকে বিনষ্ট করিল। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়- 
মান হইতেছে যে, দৈবই আমাদিগের পুরুষকাঁর বিনষ্ট করিতেছেন । 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন. ! তাহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন 
করিতেছেন, এমন সময় রণস্থলে পাগুবদিগের সৈন্য সকল দৃষ্টিগোচর 

হইল। অনন্তর উভয়পক্ষে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
হে রান! আপনার হুর্বদ্ধি প্রযুক্তই এই মহান, লোকক্ষয় সমুপস্থিত 
হইয়াছে। 

জয়দ্রথ বধ পর্ব সমাপ্ত । 

ঘটোতৎকচ বধ পর্বাধ্যায় 

শপ 86০ সপ 

ত্রিপর্চাশদধিক শততম অধ্যায় । ১৫৩ । 

ছে রাজন! আপনার সেই বছল গজ সমাকীর্ণ মহাসৈন্য পাণ্ডব- 

সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া চতুর্দিকে সংগ্রাম করিতে আরম্ত করিল। 

পাঞ্চাল ও কৌরবগণ জীবিতাশ! পরিত্যাগ পূর্বক পরস্পর সম্গে প্রবৃত্ত 

হইল। বীরগণ বীরগণের প্রতি ধাঁবম্ধীন হইয়। শর, পক্তি ও ভোমর 
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হ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করত কৃতাস্তভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । 
রথিগণ রখিগণের সহিত সমাগত হইয়া শরজাল বর্ষণ পূর্বক পরম্পরের 
কলেবর হইতে শোণিত ধাঁরা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। মদমন্ত 
মাতঙ্গগণ ক্রোধভরে বিষাণ দ্বারা পরস্পরকে বিদারিত করিতে আরন্ত 

করিল। অশ্বারোহিগণ অশ্বীরোহীদিগের সহিত সমবেত হইয়। যশো- 
লাভ বাসনায় প্রাস, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা অশ্ববার- 

দিগকে বিদারিত করিতে লাগিলেন। শত শত শস্ত্রধারী পদাতিগণও 
প্রবত্রসহকাঁরে পরাক্রম প্রকাঁশ পূর্বক পরস্পরকে বিমদ্দিত করিতে 

লাগিল। হে মহারাজ! পাঞ্চালগণ কৌরবগণের সহিত সমবেত 
হইলে, ততকলে কে পাঞ্চাল পক্ষীর, কে কৌরব পক্ষীয় কিছুই বোঁধ 
হইল না। কেবল সেই সংগ্রাম প্রবৃত্ত বীরগণের স্বমুখনির্গত পরি- 
চয় শ্রবণ করিয়াই আঁমর1 তাহাঁদিগের নাম, গোত্র ও বংশের বিষয় 

অবগত হইলাম। এই প্রকারে যোধগণ নিভীকের ন্যায় সংগ্রানস্থলে 

বিচরণ করত শর, শক্তি ও পরশ্বধাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে শমন- 

ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিল। 

হে রাজন্! দিবাকর অন্তমিত হইলেও সেই বীরগণের নিরস্তর 
নিক্ষিপ্ত শর সমূহ এত পরিমাণে নিপতিত হইতে লাগিল যে, সেই মন্ধ্যা- 
কালেই দিক্ সমুদয় একবারে নিশঁভ হইয়া উঠিল। মহারাজ! গাঁওব 
দৈনাগণ সেই প্রকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কুরুরাঁজ দ্বধ্যোধন সিদ্ধুরােব 
বধজনিত দুঃখে ছুঃখিত হইয়। জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্বক রথনির্ধোষে 

মেদিনী কম্পিত ও দশ দিক্ নিনাদিত করিয়া শক্র সৈন্যমধ্যে প্রবেশ 

করিলেন। অনন্তর পাগুবগণের সহিত তাহার সৈন্য ক্ষয়ক্র তুমুল 

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হেরাঁজন্! আপনার তনয় শরানলে শক্রসৈন্য সস্তা- 
পিত করিতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইতে লাগিল যেন, মধ্যাহ্ুকালীন 

দিবাকর প্রচণ্ড কিরণ দ্বারা! জগৎ সন্তাপিত করিতেছেন। তখন পাঁগুব- 

সৈনাগণ সংগ্রামস্থিত ভরতকুলতনয় ছুর্যযোধনকে অবলোকন করিতে 

সমর্থ হইলন1। তাহার! শক্রজয়ে উৎসাহ শুন্য হইয়! সকলেই পলা - 
রনের চেষ্ট/ করিতে আরম্ত করিল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র 

ধন্ুদ্ধর প্রধান মহাঁআ্া কুরুরাজ কর্ডক পাঞ্চালগণ স্বর্ণপুঙ্থ শরনিকরে 
বধামান হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইল এবং পাঁগবগণের অপরাপর 

নৈন্যগণও কুরুরাঁজশরে নিপীড়িত হইয়া বেগে নিপতিত হইতে লাগিল। 

. তখন আপনার 'পৃত্র সংগ্রামে যাঁদুশ কার্য সমাধান করিলেন, আপ- 
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নার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই তাদৃশ কর্ম্বকরণে সক্ষম হইলেন নাঁ। যে্ধপ 
মত্তহস্তী সরোবরস্থ প্রফুল্ল কমলদলকে প্রমথিত করে, তন্রপ আপনার পুত্র 

পাঁগুবপক্ষীয় সৈন্যগণকে প্রমথিত করিলেন । নলিনীদলবিরাজিত সরোঁ- 

বর যেরূপ বায়ু ও সুর্য প্রভাবে শুকসলিল হইয়া শোভাঁশূন্য হয়, সেইরূপ 
গাঁগুবপন্ষীয়সৈন্যগণ৪ আপনার পুত্রের তেজঃগ্রভাঁবে প্রভা বিহীন হইল । 

হেরাজন্! এ সময় ভীমসেনপ্রসুখ পাঞ্চালগণ পাঁওবপক্ষীয় সৈনা- 

দ্িগকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পুত্র হর্য্যোধনের প্রতি ধা" 

মান হইলেন। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুলকে তিন, 

সহদেবকে তিন, বিরাট ও দ্রপদকে ছয়, শিখণীকে শত, দৃষ্টহায়কে 
সপ্ততি, যুধিষিরকে সাত, সাত্যকিকে পাঁচ, দ্রৌপদেয়গণকে তিন ভিন 
এবং কেকয় ও চেদিগণকে অসংখা নিশিত শরে বিদ্ধ করিলেন । তৎ- 

পরবে তিনি ঘুটাতৎ্কচ ও অন্যান্য অসংখ্য যোধগণকে বিদ্ধ করিয়া সিং 

হনাদ করিতে লাগিলেন এবং প্রজাসংহারক ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় উগ্রতর 

শরনিকরে হস্তী ও অশ্বগণের দেহ খণ্ড খওড করিয়া ফেলিলেন। মহা" 

রাজ! পাগুবপক্ষীয় সৈন্যগণ আপনার পুত্রের শরনিকরে বধ্যমান 

হইয়া চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে লাঁগিলেন। তৎকালে তাহারা কেহই 
সেই প্রচণ্ড মা্ঘগুসদৃশ কুরুপাজকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। 

অনন্তর ধর্রাঁজ ঘুধিষ্ঠির ত্ুদ্ধ হইয়া? জয়াভিলাষে কুরুরাজ ছুর্য্যে 

ধনের প্রতি ধাবিত হইলেন। পরাক্রমশালী শক্রনিপাতন রাজা যুধি- 

চির এবং হূর্ষ্যোধন উভয়েই রাজ্যার্থ সংগ্রামে সঙ্গত হইলেন। মহাঁ- 

রথ রাজ ছুর্যোধন রোষপরবশ হুইয়া সন্নতপর্ধ দশ শরে ঘুধিষ্টিরকে 
বিদ্ধ করিয়া অপর এক শর দ্বারা অবিলম্বে তাহার ধ্বজদণ্ড ছেদন 

করিয়া ফেলিলেন এবং তিন বাণে মহাযআ্স ধর্ম্মরাঁজের প্রিয় সারথি ইন্্র- 

সেনের ললাট বিদ্ধ করত তৎক্ষণাৎ অপর এক শরে তাঁহার শরাঁসন 

ছেদন করিয়া চারি শরে তদদীয় অশ্ব চতুষ্ঠয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন 
ধর্মরাঁজ যুধিষ্টির রোষপরবশ হইর]1 সত্বরে অন্য এক শরাসন্ গ্রহণ পূর্বক 

অতিবেগে ছুর্যযোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি কৃর্য্যকিরণ 
সদৃশ প্রথর এক অনিবার্ধ্য শর যোছন1 করিয়া দুর্ষেোধনকে “রে ছুধ্যো- 

পুন! হত হইলি” এই বলিয়া! তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । তখন 

কুরুরাজ দুর্ষেগধন সেই আকর্ণ মুক্ত শবে গাঢ় বিছ ও বিহোহিত ভৃইয়] 

তৎক্ষণাৎ রথনীড়ে নিপতিত হইলেন । হে রাজন! অনন্তর সেই সং- 
গ্রামস্থলের চত্র্দিক্ হইতে গ্রঙ্ষ্ট পাঞ্চালগণেক “কুকরাজি হত হইলেন, খা 
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কুরুরাজ হত হইলেন” এইরূপ তুমুল ও ভীষণ শর শব শ্রুত হইতে 

লাগিল। তখন দ্রোথাচার্্য সত্বর হইয়া সমরস্থলে উপস্থিত হইলেন। 
হূর্য্যোধনও এক দৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্বক প্রফুল্পচিত্তে যুধিষ্টিরকে থাক্ থাক্ 

বলিয়! তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ জয়াভিলাষে 
সত্বর তাহার প্রত্যুদগত হইল। হেরাঁজন্! যেরূপ প্রবল বাফু' পাষাঁণ- 
বর্ধী উদ্ধত মেঘের বেগ ধারণ পূর্বক উহ! ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইন্ধপ 
দ্রোণাচাধ্য কুরুরাঁজের রক্ষার্থী হইয়া আপতিত পাঞ্চালগণকে সংহার 
করিতে আরম্ত করিলেন। অনস্তর সংগ্রামাভিলাষে মিলিত বৌরৰ ও 

পাগুবগণের লোকক্ষয়কর, ঘোরতর সংগ্রাম আরস্ত হইল। 
7750 8252 

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় । ১৫৪। 

ধৃতরাষ্্র কহিলেন, হে সপ্তয়ঃ তখন মহাবল আচার্য কুপিত হুইয়। 

আমার অবাধ্য পুত্ধ মন্দমমতি দুর্্যোধনকে তিরস্কার করিয়। পাওুব সৈন্য- 

মধো প্রবেশ করত সমরস্থলে স্থিরভাবে বিচরণ করিত্তে আরম্ভ করিলে, 

পাও্ুবগণ তাঁহাকে কিরূপে নিবারিত করিল £ আর যখন সেই মহা- 
সংগ্রাযে আচার্য বহুসংখ্যক শক্রসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন অস্মৎ- 

পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাহার দক্ষিণ চক্র ও কোন্ কোন্ বীর তাহার 
বাম চক্র রক্ষা করিল? কোন্ কোন্ বীরই বা তাহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষায় 

নিযুক্ত ছিল এবং বিপক্ষীয় কোন কোন রর্থী তত্কালে তাহার 

সম্মুখীন হইয়াছিল৭ হেসগ্য়। আমার বোধ হয়, ধনুদ্ধরপ্রধান অপরা- 
জিত দ্রোণ যখন পাঞ্চাল সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন যেবধপ 

কোন মনুষ্য অকালে অত্যন্ত শীতে কম্পিত হয়, পাঞ্চালগণ দ্রোণাচার্য্যের 

ভয়ে সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকিবে । স্পষ্টই প্রতীক্বমান হইতেছে 

যে, তৎকালে শক্রগণ শিশিরকালীন গে সমূহের ন্যায় সাঁতিশয় কম্পিত 
হইয়াছিল। হায়! সেই সর্ধাজ্্রবিশারদ রথিশ্রে্ঠ দ্রোণাচার্ধ্য ক্রোধে 
ধূমকেতুর ন্যায় রথবত্ম্রে যেন নৃত্য করত সমস্ত .পারঞ্চালগণকে দগ্ধ 
করিতে '্রবৃত্ব হইয়া কি প্রকাবে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন ? 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! পৃথানন্দন মহাধনুদ্ধর ধনগ্ীয় সিন্কুরাঁজের 

বধসাধন করিয়া সন্ধার সময় ধর্্মরাঁজের সহিত সাক্ষাৎ করত সাঁত্যকি 
সমভিব্যাহারে যৃদ্ধার্থ ড্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন রাজ' 

যুধিষ্ঠির ও .ভ্ঠীমসেন হত্রপহকারে পৃথক্ পৃথক্ ব্যুহিত সৈন্য সমভিব্যা- 
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হারে আচার্য্ের সম্মুখীন হইলেন । মহারাজ! এইকপে দ্রোণের সহিত 
যুদ্ধার্থী হইয়া সহদেব, ধীমান্ নকুল, ধৃষ্টদ্যয়, বিরাট কেকয়, মৎস্য ও 
শান্ের়গণ সৈন্যগণের সহিত সকলেই ধাবমান হইল এবং পাঞ্চাল সৈন্য, 

পরিরক্ষিত ধৃষ্টহ্যয়ের পিত। পাঞ্চালরাজ ক্রপদ, দ্রৌপদীতনয়গণ ও রাক্ষস 
ঘটোত্বশ্চ ইহারা সকলেই স্বস্ব দৈন্যে পরিবৃত হইয়া দ্রোণের অভি- 
মুবীন হইলেন। রণবিশীরদ ছয় সহত্র পাঞ্চাল 'ও প্রভদ্রকগণ শিখপ্ডীকে 
অগ্রসর করিয়! ছ্োণাচার্যের প্রতি ধাবিত হইল। ইহা ভিন্ন মহারথ 
নরর্ষভগণও দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভ্রোণের অভিসুখীন হইলেন। হে রাজন্! সেই 

বীরগণ যুদ্ধার্থ সমাগত হইতে আরম্ভ করিলে, লোকক্ষয়করী তীরুগণের 
ভয়বদ্ধিনী রজনী সমাগত হইল। সই রজনীতে অসংখ্য হস্তী ও যোধ- 
গণের প্রাণ নাশ হইয়াছিল। 

হেরাজন্! এ রজনীতে শিবাগণ করাল বদন ব্যাদান করিয়া 

লোকের অন্তঃকরণে ভয়োত্পাদ্ন করত তীষণ রবে চীৎকার করিতে 

আরম্ভ করিল। ভীষণ উলুকগণ কৌরবসৈন্যগণকে ভীত করিয়। ভীষণ 

শব্দ করিতে লাগিল। তৎকালে সৈন্যমধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত 
হইল । ভেরী ওমৃদঙ্গের ৰিপুল শব্দ, করিকুলের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বগণের 
ত্রেষারব ও খুরশবে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল । তখন মহাবীর আচা- 
পর্যের সহিত শ্যঞ্জয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ আর্ত হইল। দিত্মণ্ুল গাঢ় 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও সৈন্যগণের পাদোখিত রজোরাশি নভোমগুলে 

উডডীন হইলে, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্য, 
অশ্ব ও মাতঙ্গগণের রুধিরপ্রবাহে  ধুলিঙ্বাল তিরোহিত হইয়া! গেল। 
নিশাকালে পর্বতোপরি দহ্যমান বংশবনের ন্যায় নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকলের 

চটচটা শব্দ সমুখিত হইতে লাগিল। বুদঙ্গ, আনক, বল্পরী ও পটহ 

শব্ধ এবং অশ্বগণের চীতৎকারে সমস্ত রণস্থল এককালেই সমাকুল হইয়। 

উঠিল। তখন আমরা মোহে একান্ত অভিভূত, হইলাম; কাহারই 

আত্মপর বিবেচনা রহিল না) সকলেই উন্মত্বের ন্যার হইয়! উঠিল। 
অনন্তর ধুলিরাশি শোণিতপ্রবাহে উচ্ছিন্ন হইলে, সৃবর্ণময় বর্ম ও ভূষণ 
প্রভায় অন্ধকার নিরাক্ৃত হইল। তখন সেই শক্তি ধ্বজ সমাকুল, মণি 

ও স্ববর্ণময় অলঙ্কারে পরিশোভিত ভারতীসেনা সকল নক্ষত্রগণ বিরা" 

লিত নভোমগ্ুলের ন্যায় অপূর্ব শোভ। ধারণ করিল। এ সৈন্যমধ্যে 
গোমাযু ও কাকগণ নিরন্তর কোলাহল, হস্তা সকল বৃংহিত ধ্বনি এৰং 

সৈন/গণ সিংহনাদ ও উতক্রোশ শব্দ করিতে লাগিলও। ূ 
৪৮ 



' ৬৭৮ | মহাভারত । 

অনন্তর সমরাঁঙগনে মহেজ্ের বজ্রনিনাদ সদৃশ লোমহর্ষণ তুমুল শব্ধ 

সমুখিত হইয়া এককালে দিত্বুগুল পরিপূর্ণ করিল। -মহারাঁজ! সেই 
অন্ধকারকালে এ ভারতীসেনা অঙ্গদ, কুগুল ও নিষ্ষ প্রভৃতি বহুবিধ 

অন্ত্রাদি হ্বারা উদ্ভাসিত হুইয়া সাতিশয় শোভা ধারণ করিল। আর 
উহার মধ্যস্থিত জান্ুনদরবিভৃষিত হন্ত্রী ও রথ সকল বিছ্যা্দামজ্ড়িত' জলদ- 
পটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। চতুর্দিকে অনি, শক্তি, খষ্টি, 
গদ+, শর, মুষল, প্রাস ও পর্উশ প্রভৃতি অস্ত্র শত্ত্র সকল নিরন্তর নিপ- 

তিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, অগ্নিবুষ্টি হইতেছে। 
মহারাজ! অনন্তর সেই সৈন্যমধ্যে ড্রোণ ও পাওবরূপ পর্জনোর 

উদয় হইল। ছুর্যোঁধন উহার অগ্রবর্তী বাযু, রথ ও হস্তী সকল বলা- 
কাশেণী, বাদিত্রধবনি নির্ধেঃষ, চাপ ও ধ্বজ বিছ্যুৎ, খড়া, শক্তি ও গদা 

অশনি, শরবৃষ্টি বারিধারা এবং অস্ত্র সকল উহার পবন স্বরূপ শোভ! 
পাইতে লাগিল। 

যুদ্ধার্থী বীরগণ সেই বিস্ময়কর অতি ভীষণ ভাঁরতীসেনা মধ্যে 
গ্রবেশ করিল। মহারাজ! এই রূপে সেই প্রদোষ সময়ে শুরগণের 

হর্ষবদ্ধন, ভীরুগণের ত্রাসজনক, কোলাহল সন্কল ঘোরতর সংগ্রাম উপ- 
স্থিত হইলে, পাঁওব ও স্যগ্ুয়গণ মিলিত হইয়া! ক্রোধতরে দ্রোণের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। মহারাজ! তৎকাঁলে যেযেবীর মহাত্মা ড্রোণের 

সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগের মধ্যে অনেককে বিমুখখীকৃত 
ও অনেককে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। এ&ঁ সময় বহাবীর দ্রোণ 

একাকীই নারাচ দ্বার! সহস্র হস্তী, অযুত রী, প্রযুত পদাতি ও অর্ধ, 

অশ্ব বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন 

জা 

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় । ১৫৫। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাঁজ জয়দ্রখ ও ভূরিশ্রবা বিনষ্ট 
হইলে পর, মহাছদ্ধর্ধ মহাবীর ভ্রোণাঁচার্য আমার পুত্র ছুর্যযোধনকে এই 

কথা বলিয়া ক্রোধভরে পাঞ্চাল ও স্যঞ্য়গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, 
তোমাদিগের মূনে কিরূপ ভাবের উদয় হইল? অঙ্জুন অপরাজিত 
মহাবীর দ্রোণাচাধ্যকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে সন্ধর্শন করিয়া কি 

বিবেচনা কত্ধিভে লাগিল এবং নির্ধোধ ছুর্য্যোধনই বা তৎকালোচিত 
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কি কার্ধয অবধারণ করিল? তত্কাঁলে কোন্ কোন্ বীর"আচার্যের 
অনুগামী হইল। আর কোন. কোন. বীরই বা তাহাকে শক্রসংহারে 
প্রবৃত্ত দেখিয়! তাহার পশ্চাৎ ও সম্মুখে সংগ্রাম করিতে লাগিল ? স্পষ্টই 

প্রতীয়মান হইতেছে যে, পাগবগণ আচাধ্যের শর নিকরে নিপীড়িত 
হইয়! লীতার্ভ কশ গোসমূহের ন্যায় বিকম্পিত হইয়াছিল। যাহা 
হউক, সেই শক্রনিহ্দন মহাবীর আচার্য পাঞ্চালগণের মধ্যে প্রবিষ্ট 

হিইয়! কি প্রকারে বিনষ্ট হইলেন? হেসগ্য়! সেই যামিনীযোগে 
সমন্ত মহারথ ও সৈন্যগণ সকলে বিমর্দিত হইতে আরম্ভ হইলে, 
তোমাদের মধ্যে কোন. কোন, বুদ্ধিমান, ব্যক্তি তথায় অবস্থান করি- 

লেন? তুমি বলিতেছ, আমার পক্ষীয় বীরগণ 'ও মহারথগণ বিনষ্ট, 

পরাজিত ও রথবিহীন হইয়াছেন । এক্ষণে তাহারা গাঢ় অন্ধকারে 

নিমগ্র, পাগুবদিগের শরে নিপীড়িত ও" মোহাভিভূন্ত হইয়? কিরূপ 

কর্তব্যাবধারণ করিলেন? তুমি বলিতেছ, গাগবগণ বিজয়লাঁভে সাঁতি- 

শয় হৃষ্ট ও সন্তষ্ট এবং অন্মৎপক্ষীয় বীরগণ বিষণ, ভীত ও দুঃখিত হুই- 

য়াছে; কিন্তু সেই গাঢ় তমস্থিনীতে তুমি পাঁগুৰ ও কৌরবগণের বিভি- 
ন্নতা কি প্রকারে পরিজ্ঞান্ত হইলে ? ূ 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! সেই যামিনীযোগে ঘোরতর সংগ্রাম 

উপস্থিত হইলে, পাঁওবগণ সোমকদ্িগের সহিত জোণাচার্য্যের অভিমুখে 

ধাবমান হইলেন। তখন আচার্য ড্রোণ দ্রুতগামী শরজালে বেকয়শীর্ম 
ও ধষ্টছায়ের পুত্রগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন । তৎ্কাঁলে যে মমু- 

দায় মহারথ তাহার অভিমুখীন হহুয়াছিলেন, তাহারা সকলেই যম- 

রাজসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন । এ সময় মহাবল পবাক্রাস্ত মহা- 

রাজ শিবি ক্রোধভরে বলগপ্রমাথী মহাঁরথ আচার্যের প্রতি ধাবমান্ 

হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য তাহাকে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া লৌহ- 
ময় দশ শরে বিদ্ধ করিলে, তিনি ক্কপত্রপরিশোভিত ত্রিংশৎ বাণে 

দ্রোণকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া ভল্লান্ত্র দ্বারা তাহার সারথিকে বিনষ্ট করি-. 

লেন) তদর্শনে মহাবীর দ্রোণ সাতিশয় রৌষপরবশ হইয়া মহামতি 

শিবির অশ্ব ও সারথিকে সংহার পূর্বক তাহার উষ্কীষপরিমণ্ডিত মস্তক 

ছেদন করিয়। ফেলিলেন। তখন কুরুরাজ হুর্য্যোধন শীত আচার্সের 

নিকট অন্য এক সারথি প্রেরণ করিলেন। সারথি হুর্য্যোধনের অনুমতি 

নভ্রমে আচার্যের অশ্ব স্ঞধ্ালন করিতে: প্রবৃত্ত হইলে, মহামতি দ্রোণা- 

চার্ধয অরাতিগণের অভিমুখে মহাবেগে, গমন করিতে লাগিলেন! 
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এদিকে কলিঙ্গরাজতনয় পিতৃবধজনিত ছুঃখে সাতিশয় কুদ্ধ হইয় 
কলিঙগদেশনভূ'ত টৈন্যগণের সহিত ভীমের অভিমুখে গমন পূর্বক প্রথ, 

মতঃ পাঁচ এবং তৎপরে সাত শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনস্তর 

তাহার ,সারথি বিশোককে তিন শরে নিপীড়িত করিয়া এক শরে 
তাহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদদর্শনে মহাবীর '্ভীমসেন 

ক্রোধভরে স্বীয় রথ হইতে তাহার রথে গমন করিয়। মুষ্টিপ্রহারে তাহাকে 

যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেনের দারুণ মুষ্টি প্রহারে কলিঙ্গ- 

রাজকুমারের অস্থি সমস্ত চূর্ণ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নিপতিত হইল। 
মহাবীর কর্ণ এবং কলিঙ্গরাজকুমাপের ভ্রাতা গ্ুব ও জয়রাত প্রভৃতি 

মহাবীরগণ কলিঙ্গরাজ কুমারের সংহার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয় আশী- 

বিষোপম নারাঁচ দ্বার। বৃকোদরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন 

মহাঁবল পরাক্রান্ত ভীমদেন সত্বরে ফ্রবের রথে গমন পূর্বক তাহাকে 

অনবরত শরবুৃষ্টি করিতে দেখির মুষ্টিপ্রহারে তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী 
করিলেন। এহরূপে মহাবীর বৃকোদর বকে নিহত করিয়। জয়রাতের 

রথে আরোহণ পূর্বক দিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং 

কর্ণের সম'ক্ষই তাহাকে বামহস্তে আকর্ষণ পূর্বক তলপ্রহারে সংহার 

করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ বৃকোদরের প্রতি হিগ্য় শক্তি প্রয়োগ 

করিলেন। মহাবল গ্রতাপশালী ভীমসেন হাফ্যবদনে তৎক্ষণাৎ এ 
" শক্তি গ্রহণ পূর্বক তাহার প্রতিই পরিত্যাগ করিলেন। স্থবলনন্দন 
শকুনি সেই শক্তি কর্ণের প্রতি আগমন করিতে দেখিয়া শীঘ্ব শাণিত 
শরে উহা ছেদন করিয়া ফেললেন । 

হে মহারাজ! তীমপরাক্রম ভীমসেন এইকপে এ সমুদয় মহতকাধ্যের 

অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় রথে আরোহণ পুর্ধক পুনরায় আপনার সৈন্য- 

গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন আপনার মহারথ পুত্রগণ বৃকো- 
দরকে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় জিঘাংদাঁপরবশ হইয়া আগমন করিতে 
দেখিয়া! শরনিকর ৰর্মন পূর্ব তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
তদর্শনে মহাঁবাহু ভীমসেন হাস্যবদনে শরজাল বিস্তার পুর্ব্বক ছুর্মদের 
সারথি ও অখদিগকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। ছুর্্দ সত্বরে 

হর্ণের রথে সমাঞঢ হইলেন। তঙকালে এ ভ্রাতৃস্বয় বরুণ ও কৃর্য্য 
যেমন তারকাহ্থরের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, সেইরূপ বুকোদরের অভি- 
মুখীন হইয়া শর সমূহ বর্ষণ পূর্বক তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
তদশনে মৃহাবুল পরাক্রাত্ত ভীয় সাতিশয় রোঁষপরবশ হইয়া কর্ণ ভ্রোণ, 
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দর্ষ্যোধন, কূপ, সোঁমদত্ত ও বাহিলকের সমক্ষে পাদপ্রহারে এঁ বীরছয়ের 
রথ ভূতলে প্রোথিত করিলেন এবং ক্রোধভরে তাহাদিগকে মুষ্টিপ্রহারে 
ধহাঁর করিয়া সিংহনাদদ করিতে লাগ্িলেন। তখন সৈন্যগণমধ্যে 

হাহাকার ধ্বনি সমুখিত হইল। রাজগণ বৃকোদরকে সন্দর্শন করিয়া 

কহিতেলাগিলেন, এই ভীমসেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব) ইনি এক্ষণে ভীমরূপ 

ধার্ত রাষ্্রদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইগ্সাছেন। হে রাজন্! মহী- 
পালগণ এই রূপ বলিয়! মোহাভিভূতচিত্তে অশ্ব সঞ্চালন পূর্বক প্রত্যেকে 
পৃথক্ পৃথক দিকে পলায়ন করিতে আরন্ত করিলেন। 

কমললোচন ভীমপরা ক্রম ভীমদেন এইরূপে সেই রাত্রিকালে কৌরব- 
সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করত নরপতিগণের প্রশংসাভাজন হইয়] যুধিঠিরের 

সন্নিধানে গমন পূর্বক তাহাকে পুজা করিলেন। ধর্মমরাজ যুধিষ্ঠির, 
নকুল, সহদেব,বিরাট, ভ্রপদ ও কেকয়গণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়! 

সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন এবং ভগবান, শঙ্কর অন্ধকাস্রকে বিনাশ 
করিয়া আগমন করিলে, দেব্গণ যেরূপ তাহার সৎকার করিয়াছিলেন, 

তাহারাঁও ভীমসেনের সেইরূপ সত্কার করিতে লাগিলেন। 

হে রাজন.। অনস্তর বরুণতনয় সদৃশ আপনার পুত্রগণ আচাযোর 

সহিত সমবেত হইয়া! ক্ুদ্ধচিত্তে রথ, পদাতি ও কুঞ্জরগণ সমভিব্যহারে 
গ্রাম করিবার মানসে বুকোদরকে পরিবেষ্টন করিলেন। এসময় 

সেই জলদ পটলমন্নিভ তিমিরাবৃত ভয়ঙ্কর নিশাকালে বৃক, কাকস্ত্ঁ 
গৃর্গণের আনন্দজনক্ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিণ। 

ষট্পর্চাশদধিক শততম অধ্যায়। ১৫৬। 

হে মহারাজ! এদিকে মহারথ সোমদত্ত মহাবীর সাত্যকির হস্তে 

মৃত্যুর অপেক্ষায় অনশনে স্থির স্বীয় পুত্র ভূরিএবাকে নিহত দর্শন পূর্ববক 

সাতিশয় রোষপরবশ হইয়। শিনিতনয় সাত্যকিকে কহিতে লাগিলেন, 

হেসাত্যকি! তুমি দেবনির্দিষ্ট ক্ষত্রিয় ধর্দ্বের অনুষ্ঠান নিরত ও বিজ্ঞ 

বলিয়া! প্রসিদ্ধ; তবেকি প্রকারে তুমি ক্ষত্রিয় ধরন্্ পরিত্যাগ পূর্বক 

দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সংগ্রামবিমুখ, অন্ত্রশস্্পরিত্যাগী ও অতি দীন- 
ভাবাপন্ন ভূরিশ্রবাকে প্রহার করিলে? বুষ্বংশসম্ৃত মহাবীর গ্রচ্যন্ন 

ও তুমি তোমরা উভয়ে মহারথ ও £তজন্বী বলিয়। গপ্রসিদ্ধ; কিন্তু 
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তুমি কিনধূপে সেই ধনঞ্জয়শরে ছিন্নহস্ত, প্রায়োপৰিষ্ট ভূরিশ্রবাঁর প্রতি 
নিষ্ঠরাচরণে প্রবৃত্ত হইলে? যাহা? হউক, এক্ষণে অবশ্যই তোমাকে 
সেই নিষ্ঠরতাঁচরণের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। অদ্যই শর দ্বার! 
তোমার মস্তক ছেদন করিব। রে বুষ্ণিকুলাঙ্গার ছরাত্মন,! আমি 

্বীয় পুত্রদ্ধয়, যজ্ঞ ও স্থুকৃত দ্বারা শপথ করিতেছি যে, যদ্দি অর্জুন ছ্োঁমাঁকে 
রক্ষা না করেন, তাহা! হইলে এই রাত্রিতেই তোমাকে এবং তোমার 
পুত্র ও অস্ধ্জগণকে সংহার করিব। যদি আমার এই গ্রতিজা বিফল হয়, 
তাহা হইলে আমি যেন ঘোরতর নরকে নিপতিত হই। মহাবীর সৌম- 
দত্ত এই কথা বলিয়া রোষভরে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন । 

তখন মহাবীর কমললোচন সাঁত্যকি ক্রোধভরে সোমদত্তকে কহি- 

লেন, কৌরবেয়! তোমার কিম্বা অন্য কাহারও সহিত সংগ্রাম করিতে 

আমার কিছুমাত্র ভয় হয় না। তুমি সমুদয় সৈন্যগণে পরিরক্ষিত হইয়! 
যুদ্ধ করিলেও আমি কিছুমাত্র বাথিত হই না। আমি ক্ষত্রিয়ধর্্মাবলম্বী 
তুমি যুদ্ধের সময়ে অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাকে ভয় প্রদ- 

শন ঝরিতে সমর্থ হইবে না। যদ্দি আমার সহিত তোমার বুদ্ধ করিতে 

অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আইস, উভয়ে উভয়ের প্রতি নির্দয়ভাবে 
নিশিত শর প্রহারে প্রবৃত্ত হই। আমি তোমার মহাবল পুত্র ভূরিশ্রবারে 
নমধন এবং শল ও বৃষসেনকে পরাভব করিয়াছি! তুমিও একজন 
মহাবৰল পরাক্রীস্ত; অতএব ক্ষণকাল যুদ্ধস্থলে অবস্থান কর; আজি পুত্র 

ও বান্ধৰদিগের সহিত তোমাকেও কৃতাস্তভবনে প্রেরণ করিব। তুমি 

দান, দম, শৌচ, অহিংসা, তরী, ধৃতি ও ক্ষলণ প্রভৃতি অবিনশ্বর গুণ সমূহে 
বিভূষিত মৃদঙ্গকেতু রাজা যুধিষ্ঠিরের তেজঃপ্রভাঁবে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছ। 
এক্ষণে কর্ণ ও সৌৰলের সহিত তোমাকে নিশ্চয়ই যমরাজের রাঁজ- 
ধানীতে গমন করিতে হইবে। যদি তুমি সংগ্রামে পরাজ্মুখ হইয়া! পলা- 
য়ন কর, তাহা হইলে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবে, নচেৎ আমি বা" 

দেবের চরণ ও ইষ্টাপুর্ত দ্বারা শপথ করিয়া! বলিতেছি যে, অদ্য তোমাকে 
পুত্রের সহিত সংহার করিব। হে রাজন. ! সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরঘয় 
পরম্পর এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া! শর বর্ষণ করিতে আরম করি- 
লেন। ্ 
সেই সময় কুরুরাঁজ দূর্য্যেধন অযুত গজ ও অশ্ব এবং সহজ রথ লইয় 

সোমদুততকে পরিবষ্টন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার 
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' শাঁলক যুব শকুনিও ইন্দ্র সদৃশ মহাবলশালী ভ্রাতৃগণ, পুত্র পৌত্রগণ 

ও এক লক্ষ অস্থে পরিবৃত হইয়া মহাবীর সোমদত্ের চতুর্দিকে অবস্থান 

পূর্বক তাহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে মহাবীর সোষ- 

দত্ত সেই বীরগণ কর্তৃক পরিব্ক্ষিত হইয় সাত্যকিকে সন্নতপর্ব শর নিকরে 

সমাচ্ছন্নপ্বরিতে লাগিলেন । মহাবল পরাক্রাস্ত ধৃষ্টছ্যয় তদ্র্শনে সাতিশয় 

দ্ধ হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার অভিমুখে ধাবমান হই” 

লেন। তখন পরম্পর প্রহরণশীল সৈন্যগণমধ্যে মারুতাহত সাগর নিশ্বন 
সদৃশ মহাকোলাহল সমুখিত হইতে লাগিল। মহাবল সোমদত্ত সাত্য- 
কির প্রতি নয় শর পরিত্যাগ করিলে, মহাবীর সাত্যকিও তাহাকে নয় 

শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির শরপ্রহারে অভিমাত্র 

বিদ্ধ ও সংজ্ঞাবিহীন হইয়! রখোপরি বিমোহিত হইলেন । সারথি তাহাকে 
বিচেতন নিরীক্ষণ করিয়! রথ লইয়া! তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। গ্র 

সময় মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্ধয সোমদত্তকে সাতাকির শরপ্রহারে 

মোহাভিভূত দেখিস যুযুধানের সংহাঁরার্থ তাহার প্রতি ধাবমান হই" 

লেন। যুধিষ্টির প্রভৃতি পাঁওবগণ আচাধ্যকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ 

করিয়া! সাত্যকিকে রক্ষা করিবার মানসে তাহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। 

হেরাজন্! পুর্বকালে দেবগণের সহিত ব্রিলোক্যবিজয়াভিলাষী 

বলিরাজার যেন্ধপ সংগ্রাম হইয়াছিল এ সময় পাওদিগের সহিত আচাঁ- 
ধ্র্যের সেইরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আমিততেজ৷ দ্রোণ শরনিকরে 
পাঁঞ্বসৈন্যগণকে জমাচ্ছন্ন ও যুধিষ্টিরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং 
সাত্যকিকে দশ, ধৃষ্টত্যন্নকে বিংশতি, ভীমসেনকে নয়, নকুলকে পীচ, 

সহদেবকে আট, শিখণ্তীকে শত, মত্সারাজ বিরাটকে আট, ভ্রপদকে 

দশ, ভ্রৌপদীর তনয়গণকে পাচ, যুধামঙ্গাকে তিন, উত্তমৌজাকে ছয় 

এবং অন্যান্য সেনাপতিদ্রিগকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করত যুধিষ্ঠিরের প্রতি 

ধাবমান হইলেন। এই রূপে পাগুবসৈন্যগণ আচার্ষ্যের -শরজালে বিদ্ধ 

হইয়। আর্তনাদ পরিত্যাগ পূর্বক শঙ্কাকুলিত চিত্তে পলায়ন করিতে 
আরম্ভ করিল। . | | 

তখন মহাবল পরাক্রাস্ত ধনগীয় স্বীয় সৈন্যদিগকে আচীর্ধ্যশরে ছিন্ন 

ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া! ঈষৎ কুদ্ধ চিত্তে দ্রোণের ,প্রতি ধাবমান হইলেন। 
 পীগুবসৈন্যগণ তদ্র্শনে পুনর্বার প্রতিনিবৃত্ত হইল। তৎপরে পাগুব- 
দিগের সহিত দ্রোপাচার্ষ্যের পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাঁগিল। 
হতাশন যেরূপ তৃলরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ ,মহাবীর'দ্রৌণাচার্ধয স্বীয় 
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পুত্রগণে সমবেত হইয়া শরানলে পাঁগব সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগি. 

লেন। ততৎকালে সেই প্রচণ্ড মার্ভও তুল্য, প্রজলিত অনল সদৃশ মহাবীর 
প্রোণ।চার্ধযকে কার্মুক মগ্ডলীকত পূর্বক প্রদীপ্ত শরজালে অর'তি সৈন্য- 
দিগকে অনবরত নিপীড়িত করিতে দেখিয়া! কেহই নিবারণ করিতে 
সমর্থ হইল লা। এ সময় যে সমস্ত লোক আচার্যের অভিমুখে নিপতিত 

হইল, তাহারা! তনিন্মক্ত শরনিকরে তৎক্ষণাৎ সকলেই ছিন্নশির1 হইয়া 
ভূতলশায়া হইল। মহারাজ.! পাগুবসৈন্যগণ এইরূপে আচার্যের শরে 

পক্জাহত ও দাতিশয় তীত হইয়া অজ্ছনের সমক্ষেই পুনর্ধার পলায়ন 

করিতে আরস্ত করিল। মহাবীর ধনগ্রয় তদর্শনে কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্বক 

কহিলেন, হে বাসুদেব ! তুমি এক্ষণে দ্রোণের রথাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন 

কর। কেশব ধনগ্য়ের বাক্যান্থুারে রজত, গোক্ষীর, কুন্দ ও সুধাংশ 

সদৃশ দবল বর্ণ অশ্বগণকে আচাধ্যের রথাভিমুখে সঞ্চালন করিতে লাগি- 
লেন। তখন বৃকোদর ধনঞ্জয়কে দ্রোণের প্রতি ধাবমান দেখিয়। সারথি 

বিশোককে কহিলেন, হে বিশোক! তুমি এক্ষণে আমাকে আচার্যের 
টৈন্য মধ্যে লইয়া! চল। বিশোক তাহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র ধনগ্ুয়ের 
পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ অশ্বগণকে সঞ্চালন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, ক্যগ্য়, 

মৎস্য, চেদি, কারুষ, কোশল ও কৈকেয়গণ এ ভ্রাতৃদ্বয়কে পরম যত সহ্- 
কারে আচার্ষ্যের দৈন্যাতিমুখে দ্রতবেগে গমন করিতে অবলোকন করিয়! 

তাহাদ্দিগের অনুগামী হইলেন। 

হে রাজন! তখন অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। 
মহাবীর ধনঞজয় দক্ষিণ পার্খে ও বৃকোদর উত্তর পার্থে অবস্থান করিয়া 

রথিগণের সহিত আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদদর্শনে মহাঁ- 

বল পরাক্রাস্ত ধৃষ্টছ্যম ও সাত্যকি সংগ্রাম করিবার বাসনায় কৌরব সৈ- 

ন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন । প্রচণ্ড মারুতাঘাতে মহার্ণবের যেরূপ 
ঘোরতর শব্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত সৈন্যগথের 
ভয়ঙ্কর কোলাহল সমুখিত হইতে লাগিল। তত্কালে মহাবল প্রতাপ- 
শালী অশ্বথাম সাতাকিকে অবলোকন করিয়া ভূরিশ্রবার নিধনজনিত 
ক্রেধে অধীর হই! তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে ভীমতনয় 
মহাবীর ঘটোতকচ.লৌহ্নির্মিত, খক্ষচম্্ন সমাচ্ছন্র, ত্রিংশৎ নল্ল বিস্তীর্ণ 
যন্ত্র সন্নাহ্যুক্ত, ত্বষ্টচক্র সমস্থিত, মেঘগম্ভীর নিশ্বন, অন্ত্রমাল। সমলঙ্কৃত 
শোশিতার্জ ধ্বজ পট পরিশোভিত বিপুল ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ পুর্র্বক 

শুল, মুদগর/ পেল ও বৃক্ষধাঁরীভয়ঙ্কর রাক্ষদী মেনাগণ সমভিব্যাহারে 
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ক্ষখ্বখামার প্রত্াগমন করিলেন। তাহাব বথে তুরঙ্গ ও মাঁতঙগণ 

সংযোনিত ছিলন ; সাতক্গাকার পিশাচগণ উহা আকর্ষণ করিতে ছিল। 
প্রকাণ্ড এক গৃধ, উহার সমুচ্ছি ত ধ্বজদত্ে উপবেশন পূর্বক পক্ষ ও চরগ 

বিস্তীর্ণ করিয়া বিকৃত স্বরে টাৎকাঁর করিতেছিল। নরপতিবর্গ তাঁহাকে 

যুগান্তকালীন দগুহন্ত অস্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই: 

ব্যথিত হইলেন । আপনার পুত্রের সৈন্যগণও সেই গিরিশৃঙ্গনিভ ভীম 

মুন্তি? ভয়াবহ, দং্টাকরাল, বিৰটবদন,, শঙ্কুকর্ণ, উর্ধবক্ত., বিরূপাক্ষ, 
উর্ধীকেশ, সন্নতোদর, কিরীটালঙ্ক ত, স্থগভীর গর্ভের ন্যায় গলম্বার সম- 

স্বিত, সর্বপ্রাণীব ত্রাসজনক, বিপক্ষ বিক্ষোভকারী, রাক্ষসেন্্র ঘটোৎ- 

কচকে প্রজলিত অনল ও বিবৃতাস্য অন্তরের ন্যায় রৌযভরে আগমন 

করিতে দেখিয়া নাতিশয় ভীত এবং বাযুবিক্ষোভিতা আবর্ভ ও তরঙ্গ 
মাল! নমাকুল! ভাগিরথীর ন্যার বিচলিত হইলেন। অধিক কি, তৎ- 
কালে ঘটোত্কচের লিংহনাদে করিকুলগ ভীত হইয়! মূত্র পরিভ্াগ 

করিতে লাগিল। 

অনন্তর মহাবল রাক্ষমগণ রাত্রিকালপ্রভাবে অধিকতর বলশালা 

হইয়! সেই রণস্থলের চতুদ্দিক হইতে শিলারুষ্টি করিতে আরম্ত করিল 
লৌহময় চক্র, ভুষণ্তী, শক্তি, প্রান, তোমব, শুল, শতদ্বী ও পড়িশ 
প্রভৃতি অস্ত্র সকল চতুর্দিকে নিরস্তর নিপতিত হইতে লাঁগিল। হে রাজন! 

সেই ভীষণ নিষ্ঠঠরতর সংগ্রাম দর্শনে সমস্ত নরপতি এবং আপনার 

পুত্রগণ ও কর্ণ ইহারা শাতিশয় ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে 
লাগিল। ততৎ্কালে কেবল অন্ত্রবল দীক্ষিত একমাত্র অশ্বখাম। অক্ষ দ্ধ 

চিত্তে তথায় অবস্থান পূর্বক সেই ঘটোত্কচ বিস্তত মাঁদাজাল ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষলরাঁজ ঘটোঁৎ্কচ তদদর্শনে অনর্ধপরব্শ হইয়! 
তাহার প্রতি ঘোরতর শরনিকর নিপেক্ষ করিলেন। ভুজঙ্গগণ যেরূপ 
ক্রোধে মুচ্ছিতি হইয়া বলপীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্প দেই ঘটোত্কচ 
নিক্ষিপ্ত শর সকল অশ্বখামার শরীর ভেদ করিযা রুধির!ক্ত ৰলেবরে 

ভূগভে প্রবেশ করিল । তখন মহীগ্রতাঁপশালী লঘুতত্ত অশ্বথাম! রোষপর- 
বশ হইয়। ভীমতনয়কে দশশরে, বিদ্ধ করিলেন! ঘটোতকচ অশ্খামার 

শরে মর্মাহত হইয়া তাহার নিধন বাসনায় তাহার প্রতি এক তরুণাদিত্য 
সন্নিভ, মণিহীরক বিভৃষিত, লক্ষ অরসংযুক্ত ক্ষুর ধার চক্র নিক্ষেপ করিল! 

সেই ঘটোৎকচ-নিক্ষিপ্ত চক্র মহাবেগে অঙ্বখামার সমীপবর্তী হইৰামান্, 
ভিনি বছুশরে উহা ছেদন করিরা ফেলিঙ্লেন। এই ওটকাঁরে সেই চক্র, 
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ভাগাবিহীন ব)ক্কির বাপনার ন্যায় বিফল হইলে, মহাবীর ভীমতনয় 
রাছ যেরূপ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তক্রপ ভ্রোণ তনয়কে শরনিকরে 

মমাচ্ছন্ন করিলেন। 

তথন ভিন্নাঞন সন্নিভ শরীর ঘটোত্কচতনয় অগ্রনপর্ব অশ্বখামাকে 

আগমন করিতে দেখিয়া স্থমেক যেন্ধপ সমীরণের গতি অবরোধ “করে, 

সেই রূপ তার গতিরোধপূর্ববক মেঘের স্মেরু পর্বতের উপর বারিধার! 
বর্ষণের ন্যায় তাহার প্রতি শরধার। বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রুদ্র, 

উপেন্দ্র ও পুরন্দর সদৃশ পরাক্রমশালী অশ্বথাম। তদ্র্শনে সাতিশৃয় কুপিত 

হুইয়! এক শরে অঞ্জলপর্ধার ধ্বজ, তিন শরে ত্রিবেণক, এক শরে ধনু, 
চারি শরে চারি অশ্ব এবং ছুই শরে সারখিদ্বয়কে ছেদন করিয়! ফেলিলেন। 

মহাঁৰীর অগ্জনপর্ধ্া। এই প্রকারে বিরথ হইয়! অশ্বখামার প্রতি খড়প্রহারে 
উদ্যত হইল। দড্রোণতন্য় ততৎক্ষণাৎৎ সুতীক্ষশর ম্বারা তাহার হস্ত হইতে 

সেই স্বর্ণবিন্দ, খচিত অসিদও দ্বিখগড করিলেন। তখন ঘটোতকচ তনয় 

ক্রোধভরে গদ। বিবুর্ণিত করিয়া অশ্বথামাঁর প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহা- 

বীর দ্রোণাত্মজ ভাহাও শরনিকরে ছেদন করিয়। ফেলিলেন। তৎপরে 

অগ্রনপর্বা সহসা! আকাশপথে সমুখিত হইয়া কালমেঘের ন্যায় গর্জন 
করত বৃক্ষবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে দ্রৌোণতনয় শাতিশয় 

ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেরূপ স্বীয় রশ্মিাল দ্বারা মেঘমণ্ডল ছেদ করেন, 
পেইরূপ শরঘাল দ্বারা অঞ্জনপর্ব[র কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। 
তখন ঘটোৎ্কচতনয় অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ঘ হইয়া! সেই স্বর্ণ ম্ডিত 
রথে অবস্থিতি করত পৃথিবীস্থিত অত্যুচ্চ অঞ্জন পর্বতের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা সক্রোধচিত্তে শূলপাণি 
যেরূপ অন্ধকাঁস্ুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইন্ূপ লৌহ্বর্শধারী 

_ ভীমপৌত্র অঞ্জনপর্বারে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন । 
হে রাজন্! মহাবীর ঘটোত্কচ স্বীয় তনয়কে এইরূপে নিহত দর্শন 

করিয়া কোপোজ্জলিত চিত্তে দবদহন প্রবৃত্ত দাবানলের ন্যায় পাওবসৈন্য 

বিনাশকারী মহাবীর অশ্বখামার সমীপে আগমন পূর্বক নির্ভয়ে কহিতে 

লাগিলেন; হে দ্রোণতনয়! তুমি কিঞ%িৎকালএঁ স্থানে অবস্থিতি কর। 
তুমি কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইৰে না। কার্তিকেক্স যেস্ধপ 
ক্রৌঞ্চ পর্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অদ্য আমি তোমাকে বিধীর্ঘ 

এক্ষরিব। অশ্বখামা ঘটোৎ্কচের এই বাক্যশ্রবণে তাহাকে কহিলেন, ছে 
.-স্বৎ্ল। তুমি এক্ষণে, প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, অন্যেপ সহিত সংগ্রাষে প্রবৃদ্ধ 
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হও; পুত্রের সহিত যুদ্ধ করা পিভ্কার কর্তব্য নহে। হে হিডিথ্বাতনয়! 
ভোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই; কিন্তু মনুষ্য কুদ্ধ হইয়া 

আত্মবিনাশে ও বিশুখ হয় না । এই জনাই তোমারে এখান হইতে প্রতি- 

নিবৃত্ত হইতে কহিতেছি। 
তথন্দ পুত্রপে(কসন্তপ্ত মহাবীর ঘটোত্কচ ক্রোধভরে অশ্বখামাঁকে 

কহিলেন, হে ড্রেখনন্দন! আমি নীচ ব্যক্তি ন্যায় সমরকাতর নহি! 

তবে তুমি কিনিমিত অনর্থ বাক্য স্বার| আমাকে বিভীষিক প্রদর্শন 

করিবার চেষ্টা করিতেছ। আমি এই বিস্তীর্ণ কৌরবকুলে মহাবীর 
ভীমসেনের ওরসে উৎপন্ন হইয়াছি; আমি সংগ্রামে অপরাঙ্খখ পাগুব- 

গণের পুত, রাক্ষনগণের অধিরাজ ও দশাননের ন্যায় মহাপরাক্রাস্ত ; 

হে দ্রোণতনয়! তুমি ক্ষণকাল এস্থানে অবস্থান কর। জীবন থাকিতে 
কপাচ অন্যত্র গমনে সদর্থ হইবে না। অদ্য আমি তোমার যুদ্ধাভিলাষ 

অপনীত করিব। মহাবীর ঘটোত্কচ এই বলিয়! মাতঙ্গের অভিমুখীন 

কেশরীর ন্যায় ক্রোধভরে অশ্বখামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এৰং 

মেঘ যেরূপ বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ অশ্বখামাঁর প্রতি রথাক্ষ সদৃশ 
আয়ত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহাবীর অশ্বথাঁম! হিড়িম্বাত- 
নয়নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত শর উপস্থিত হইতে না হইতেই অস্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ফেলিলেন। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশমগ্ডলে 

শরজালের একটি স্বতন্ত্র সংগ্রাম হইতেছে। অন্্ সমুদ্বায়ের পরস্পর 

সংঘর্ষণে স্কলিঙ্গ সমুদায় দমুৎপন্ন হওয়াঁতে বোধ হইতে লাগিল যেন, 
নভোমওল খদ্যোতপুগ্জে স্থুশোভিত হইয়াছে । 

এই প্রকারে দ্রোণাচাধ্যতনয় অশ্বখামা কর্ত.ক ঘটোতৎ্কচের অস্ত্রমায়া 
তিরোহ্কিত হইলে, ভীমসেনপুত্র প্রচ্ছন্নভাবে পুনরায় মাঁয়াজ।ল বিস্তার 

করিবার অভিলাষে উত্তু্গ শৃঙ্গশালী, পাঁদপকুল সমাচ্ছন্ন,শূল, প্রান,অসি ও 

মুষল ব্বপ প্রত্রবণ যুক্ত পর্ধতের আকার ধারণ করিলেন? মহাবাহু অশ্ব 

খাম! সেই অঞ্জনরাশি সদৃশ সচল ও তাহ! হইতে অনবরত নিপতিত অন্ত্র- 
জাল অবলোকন করিয়া কিছুমাঁ্ বিচলিত হইলেন না । তখন তিনি সহাস্য 
বদনে বজান্ত্ প্রয়োগ করিনা সেই অচলরাজকে চুণ করিয়া ফেলিলেন। 
অনস্তর ঘটোৎকচ ইন্ত্রায়ুধবিভূষিত নীল জলধর রূপ ধারণ করিয়! পাষাগ 
বর্ষণ পূর্ব্বক অশ্থখামাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অঙ্গথাম। 
বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান পূর্বক সেই সমুদ্দিত নীল মেঘ অপনারিত করিয়া শরসমূহ 

সর! দিত্ডুগুল সমাচ্ছন্ন করত লক্ষ লক্ষ রখীর প্রবণ স'হার করিলেন |. 
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তৎগরে মহাবীর ঘটোৎকচ পিংহ শার্দুল সদৃশ মত দ্বিরদ বিক্রম, 
বিকটানন, বিকৃ৬মস্তক, বিকৃতগ্রীব, নানাশস্ত্রধারী, কবচপরিশোভিত, 

ভীবণাকারসম্পন্ন, ক্রোধবিঘুর্ণিত লোচন, দেবরাজ সদৃশ মহাবল পরাক্রাস্ত 
যুদ্ধদ্মদ, রথারোহী, গজারোহী ও অশ্বারোহী রাক্ষসগণে পরিবৃত 

হইয়। পুনরায় অশ্বথামাঁর অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে য়াজন। 
আপনার তনয় ছুর্য্যোধন তদ্র্শনে নিতান্ত বিষপ্ধ হইলেন। তখন মহা- 

বীর দ্রোণতনয় অশ্বখামা ছূর্যোধনকে বিষপন অবলোকন করত তাহাকে 

কহিলেন, হে রাজন্! তুমি ধৈর্ধ্যাৰলম্বন পুৰ্বক ভ্রাতৃগণ ও পুরন্দর 

সদৃশ বিক্রমশালী ভূপালগণের সহিত্ত এই স্থানেই অৰস্থিতি কর । আমি- 
সত্য পূর্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার শক্রগণকে সংহার করিব। 

তুমি কদ1চ পরাজিত হইবে নাঁ। এক্ষণে প্রযত্ব সহকারে স্বীয় সৈন্য- 
গণকে আশ্বামিত কর। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন অশ্বথামার এই বাক্য 

শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে আচার্ধ্যতনয়। তোমার মনে এপ্ধপ উদার 

ভাব ও আমাদের প্রতি এবন্ধপ গাঢ়ভক্তি হওয়া অসম্ভাৰ্বিত নহে। রাজা 

হূর্য্যধন অশ্বথামারে এই কথা বলিয়া শকুনিকে সঙ্বোধন পূর্বক 
কহিলেন, হে স্থবলতনয় ! মহাবীর পার্থ লক্ষ রখিগণে পরিবৃত হইয় 

যুদ্ধ করিতেছে; তুমি ঘষ্টি সহস্র রথীর সহিত তাহার অভিমুখে গমন কর। 

কর্ণ, বৃষসেন, কৃপ, নীল, কৃতবন্মা, দুঃশাসন, নিকুভ্ত, কুগুভেদী, পুরুদ্রমন্ 

পুরঞজর, দৃঢ়রথ, পতাকী, হেমপুঞ্জ ক, শল্য, আরুণি, ইন্দ্রসেন, সয়, বিজয় 
জয় ক্মলাক্ষ, পরক্রাথী, জয়ধর্দমা ও স্দর্শন এবং পুত্রমিত্রের পুত্র সমুদার 
উদদীচ্যগণ ও ছয় অমুত পদাতি তোমার অনুগামী হইবেন। হেমাতুল! 
পুরন্দর যেকপ অন্গরগণকে সংহার করিরাছিলেন, সেইবপ তুমি ভীম, 
নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর। এক্ষণে তোমার প্রতিই 
আমার জয়লাভ নির্ভর করিতেছে; অতএব কার্তিকের যেরূপ দানব্- 

গণকে দলন করিয়াছিলেন, ৫সইবূপ তুমি অশ্বখামার শরনিকরে ক্ষত- 
বিক্ষতাঙ্গ পাণ্ডবগণকে সংহার কর । 

_ হেরাজন্। শকুনি ছুধ্যোধনের বাক্য শ্রবণ ধরিয়া আপনার তনয় 

গণের সন্তোষ ও পাপ্তুবগণের বিনাশসাধনার্থ ধাবমান হইলেন। তখন 
ইন্দ্র ও প্রহলাদের ন্যায়, অশ্বথামা ও ঘটোৎ্কচের তুমুল সংগ্রাম আরস্ত 
হইল। ঘটোৎকচ কুদ্ধ হইয়া বিষাগ্নি তুলা দশশর পরিত্যাগ করত 
দোণতনয়ের বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। অশ্বখাম| ভীমতনয়ের প্রহ্থারে 

সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া! পৰনবিকম্পিত ক্রমের ল্যায় রথমধ্যে বিচলিত 
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হইলেন। তখন ভীমস্ত পুনরায় অগ্ুলিক শর পরিত্যাগ কর অশ্বখা- 

মার হস্তস্থিত স্থপ্রভান্বিত শরাসন ছেদন করিয়! ফেলিলেন।, তখন দ্রোণ- 

তনয় তৎক্ষণাৎ অন্য স্দৃড় চাপ গ্রহণ পূর্বক জলধরের জলধারা বর্ষ- 

ণের ন্যায় রাক্ষসগণের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ অরাঁতিনিপাতন শরজাল বর্ষণ 
করিতে *লাগিলেন। বিশালরক্ষা রাক্ষপগণ দ্রোণতনয়ের শরে নিপী- 

ডিত হইয়া সিংহপরিমর্দিত প্রমত্ত মাতঙ্গযুথের ন্যায় শোভা পাইতে 

লাগিল। যেমন প্রলয়কালে ভগবান্ হব্যবাহন জীবগণকে দগ্ধ করিয়। 

থাকেন, সেইরূপ মহাবল অশ্খখামা হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত 
রাক্ষদগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পুর্বকালে দেবাদিদেব 
তগবান্ শুলপাঁণি আকাশপথে ত্রিপুরাক্থরকে দগ্ধ করিয়। যেরূপ শোভ- 

মান হইয়াছিলেন, মহাবীর ভ্রোণাচার্ধাতনয় সেই রাক্ষদসেন। দগ্ধ করিয়। 

সেই রূপ শোভ। পাইতে লাগিলেন । 
তখন রাক্ষপরাজ ঘটোত্কচ সাতিশয় কুদ্ধ হইয়া! অশ্বখামার বিনা- 

শার্থ ভীমকর্শকারী রাক্ষস সৈন্যদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন। হে 

মহারাজ! দশনসমুজ্জল বক্ত, দীর্ঘজিহব, ভীষণমূর্তি রাক্ষপগণ ঘটো- 
খকচের আজাপ্রাপ্ডিমাত্র ক্রোধে অরুণনেত্র হইয়া সুখ ব্যাদান পূর্বক 

সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়। বস্থন্ধরা নিনাদিত করত তফ্রোণপুত্রের বিনা- 

শার্থ ধাবমান হইল এবং তাহার মন্তকে শক্তি, শতন্রী, পরিঘ, অশনি 

শুল, পর্ট্শ, খণ্ড, গদ1, ভিন্দিপাল, মুষল, পরশ্বষ, প্রা, তোমর, কুণপ, 
শিতধার কম্পন, হুল, ভূষুণ্ডী, অশ্বগুড়, লৌহ্ময় স্তুণ! ও শত্রদেহবিদারক 
অতি ভীষণ মুদগর প্রভৃতি বহুবিধ শত সহস্র অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে 

লাগিল। মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোধগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ব্যথিত 

হুইল। কিন্ত মহাবীর অশ্বথাম! অসন্ত্রাস্ত চিন্তে স্শাণিত বজ্রকল্প শর- 
নিকর নিক্ষেপ পূর্বক সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র নিরারৃত করিয়! সত্বরে দিব্য 

মন্ত্রপৃত সুবর্ণপুঙ্খ শর সমুহ দ্বার! নিশাচরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
বিশীলবক্ষা রাক্ষলগণ তাহার শরনিকরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়] 

সিংহসমাক্রান্ত মত্ত মাণ্তঙ্গকুলের ন্যায় আকুলিত হইল এবং ক্রোধভরে 

তাহার বিনাশ বাসনাক়্ ধাবমান হুইতে লাগিল। তখন মহাস্ত্রবেত! 

দ্রোণতনয় অশ্বখাম! অতি হুর আশ্চর্ধ্য পরা ক্রম প্রদর্শন পূর্বক একাকীই 
মুহূর্তকালমধ্যে ঘটোত্ৰকচের সাক্ষাতে প্রদীপ্ত শরানলে সেই রাক্ষসী 
সেন। দগ্ধ করত সর্বভূতসংহারক যুগাস্তকালীন সন্বর্তক হুতাঁশনের ন্যায় 
শোভ1 পাইতে লাগিলেন। ততকাঁলে *রাঙ্ষসেন্ত্র ছ্টেনৎকচ ব্যতীত 
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পাগুবপক্ষীয় নরপতিগণমধ্যে আর কোন মহাবীরই তাহাকে নিরীক্ষণ 

করিতে সমর্থ হইলেন না । মহাবল পরাক্রাস্ত ঘটোৎকচ ক্রোধে নয়নঘ্বয় 

বিঘৃর্ণিত করিয়া! করতাপি প্রদান ও অধর দংশন করত স্বীয় সারথিকে 
কহিলেন, হে দারথে! তুমি শীঘ, অশ্বখাসার নিকট রথ সঞ্চালন কর। 
সারথি আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র জয়পতাকাষক্ত রথ দ্রোণপুত্রের নিকট আন- 

যন করিল। শক্রবিঘাতী ভীমপরাক্রম ভীমনন্দন পুনরায় সিংহনাদ 
পরিতা।গ পূর্বক দ্রোণাম্জের সহিত শ্বৈরধ যুদ্ধে প্রবৃভ হইয়। অষ্ট 
ঘণ্টাসমদ্িত, দেবনির্শিত এক ঘোরতর অশনি বিধূর্ণন পৃর্বক তাহার 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তথন মহাবীর দ্রোণতনয় দ্বীয় শরাঁসন পরি- 
ত্যাগ পূর্বক রথ হইতে লক্ষ প্রদান করত সেই অশনি গ্রহণ করিয়] 

ঘটোৎ্কচের প্রতিই নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাপ্রতাপাঘিত ভীষণ 
অশনি ঘটোত্কচের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজজ সমবেত রথকে ভম্মীভূত 

করিয়। পৃথিবী বিদারণ পূর্ববক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তত্র্শনে সকলেই 
দ্রোণাত্মদ্দের ভূয়লী প্রশংসা করিতে লাগিল। অনস্তর মহাবল পরাক্রান্ত 
ঘটোত্কচ ধৃষ্ছ্যয়ের রথে আরোহণ করিয়] ইন্জ্রায়ধ সদৃশ ভীষণ শরাসন 

গ্রহণ করত পুনরায় অশ্বখামার প্রতি শাণিত সায়ক সকল বর্ষণ করিতে 

লাগিল। তখন মহাবীর ধুষ্টহ্যন্নও নির্ভয় চিত্তে আচার্য্য তনয়ের বক্ষঃ 

স্থলে আশীবিষ সদৃশ সু বর্ণপুঙ্ঘ শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করি- 

জ্লেণ। মহাবীর অশ্বখাম। তাহাদের উভয়ের প্রতি অসংখ্য নারাচ 

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহারাও অনল সদৃশ শরনিকরে তাহার 

নারাচ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

হে রাজন! এই প্রকারে যোৌধগণের ও মহাবীর অশ্থখামার আহ্লাদ: 

জনক অতি তয়ঙ্কুর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তখন মহাৰল ভীমসেন সহজ 
রথ, তিন শত হস্তী ও ছয় সহত্র অর্থে পরিবৃত হইয়। তথায় আগমন 

করিলেন। এ নময় মহাবল পরা ক্রাস্ত অশ্বখামা ঘটোতকচ ও অন্ুজ- 

সহায় ধৃষ্টদ্যয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। ততকালে 

তিনি এরূপ অভ্তুত পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, পৃথিৰী মধ্যে 
আর কোন ব্যক্তিই সেরূপ পরাক্রম প্রদর্শনে সমর্থ নহে ! তিনি নিমেষ- 

মাত্রে মহাবীর ভীমনেন, ঘটোতকচ, ধষ্টছায়, নকুল, সহদেব, ধন্দরতনয় 

যুধিঠির, বিজয় ও কেশবের সমক্ষে দেই অসংখ্য হম্তী, অশ্ব, সারথি ও 
রথ দমবেত এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা সংহার করিলেন। মাভঙ্গগণ 

অস্বখামার নীন্কাচ*নিকরে সাতিলয় বিদ্ধ হইয়! শূঙ্গবিহীন অচল সমুদারের 
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ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল । নিকৃত্ত করিস 9 সকল রণক্ষেত্র বিলুষ্টিত 
হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ভীষণ সর্পকুল চতুর্দিকে পরিভ্রমণ 
করিতেছে। হেমময়দণ্ড ও শ্বেতছত্র সকল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে 
ৰোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমগুল যুগাস্তকালে চন্ত্র, ুর্ধ্য ও গ্রহম- 
গুলে সমখচ্ছন্ন হইয়াছে । তখন দ্রোণতনয়ের শরনিকর প্রভাবে অসংখ্য 
হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে এক তরলসম্থুল, 
ভীরুগণের মৌহুজনক শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজ 
সকল উহার মণ্ডক, ভেরী সমুদয় কচ্ছপ, শ্বেতছত্র সঞ্ল হংসরাজি, 

চাষর সকল ফেন, কঙ্ক ও গৃথ সমুদয় মহানক্র, আযুধ সকল মৎস্য, হন্তী 

সমুদয় পাষাণ, অশ্বগণ মকর, রথ সকল তীরভূমি, পতাক1 সমূহ তীরস্থিত 

মনোহর বৃক্ষ, প্রাস, শক্তি খষ্ট সকল ডুগ,ভ; মজ্জা ও মাংস পঙ্ধ, কবন্ধ 
সমুদয় ভেলক, কেশকলাপ শৈবাল এবং যোধগণের আর্তনাদ উহার 
শব স্বরূপ শোভমান হইতে লাগিল। 

মহাবীর অশ্বখাম! এই প্রকারে রাক্ষপগণকে নিহত করিয়া! শরসমুহ 
দ্বারা ঘটোত্কচকে নিপীড়িভ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনস্তর তিনি 
পুনর্বধার ক্রোধভরে দ্রপদ ও পাওবগণকে শরনিকরে বিদ্ধ করত দ্রুপদ- 

তনয় সুরথকে সংহার করিয়। স্বরথের অনুজ শত্রুপ্তয়, বলানীক, জয়ানীক 
ও জয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন এবং সিংহনাদর পরিত্যাগ পুর্ববক হুতীক্ষ, 

নারাচ দ্বার! পৃষঞ্র ও চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া দশ নারাচে কুস্তিভোজের 

দশপুত্রকে ও সুতীক্ষ তিন শরে শ্রতায়ুধকে শমনভবনে প্রেরণ করি 

লেন। পরে সেই মহাবীর কুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ 
পূর্বক ঘটোৎ্কচকে লক্ষ্য করিয়া এক যমদও সদৃশ ভীষণ শর 
পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর পরিত্যক্ত হইব মাত্র ঘটোত্কচের হৃদয় 

ভেদ পূর্বক ভূগর্ডে প্রবৃষ্ট হইল। তখন মহাবীর ধৃষ্ট্দুয় ঘটোত্কচকে 
নিহত ও নিপতিত বোধ করিয়া! অশ্বখানার নিকট হইতে পলায়ন করি" 
লেন। তদর্শনে পাঁগবসৈন্যগণও সংগ্রামে পরাঘুখ হইতে লাগিল। এই 

রূপে মহাবীর অশ্বখামা বিপক্ষগণকে পরাজয় করিয়া! সিংহনাদ পরি- 

ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে রণভূমি শরসমূহে ভিন্নকলেৰর, 
নিহত এবং নিপতিত গিরিশূঙ্গ সদৃশ রাক্ষসগণে সয়্াচ্ছন্ল হওয়াতে নিতান্ত 

ছর্গম ও ভীষণ হইয়া! উঠিল। হেরাঞরন্! তখন আপনার তনয়গণ 

অন্যান্য ৰীরগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধব্ব, পিশাচ, নাগ, স্তুপর্ণণ পিভৃলোক, 

পঙ্গী,ছুত, অপ্সরা ও দেবগণ 'মবখখামার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
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ছে রাজন্! অনন্তর ধর্মরাজ যুধিতির, ভীমসেন, ধৃষটছ্যক্র ও যুধুধান 

এই কএক জন ৰৌর দ্রৌপদেয়গণ, কুস্তিভোজতনয়গণ ও সহস্র সহত্র 

রাক্ষমগণকে অশ্বমাথ। করুক নিহন্ অবলোকন করিয়া বিশেষ যত্ব সহ- 

কারে সমরে মনোনিবেশ কবিলেন। তখন উভয় পক্ষে অতীব ভয়াবহ 

লোমহর্ষণ সন্গ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর সোমদত্ত সাতাকিকে পুন- 
রায় সমরোদ্যত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিন্তে তাহাকে শরজালে সমীচ্ছন্ন 

করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রীস্ত ভীমসেন সাত্যকির সাহাধ্যার্থ 

দশ শরে সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর সোৌমদত্তও শত শরে 

তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এ সময় মহাঁবলশালী সাত্যকি সাতিশয় ক্রুদ্ধ 

হইরা পুত্রশৌকসন্তপ্ত, স্থবিরোচিভ গুণগ্রামসমলঙ্কৃত, যযাতিরাজতুল্য 
বুদ্ধ সোমদন্তকে প্রথমতঃ ইন্ত্রাশনি সদৃশ দশ শর ও ভীষণ শক্তি দ্বার! 
বিদ্ধ করিয়] পুনরাষ ভাহার প্রতি সাত শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন 

ভীমপরাক্রম 'ভীমপেন সাত্যকির সাহাধ্যার্থ সোমদত্তের মস্তকে এক দৃঢ় 

পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময় মহাবীর সাঁতাকিও ক্রোধভরে 

সোমন্দত্তের বক্ষঃস্থলে অগ্নিকল্প সৃতীক্ষ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই 

ভীষণ পরিঘ ৪ শর যুগপৎ সোমদত্তের দেহে নিপতিত হইলে, তিনি সংজ্ঞা 

শবহীন হইয়া ধর।তলে নিপতিত হুইলেন। মহাবীর বাহলীক নিজ 
পুত্রের তদবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া ৰারধারা-বধঁ বারিদের ন্যায় নির- 

স্তর শরধারা বর্ষণ করিতে করিতে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হুই- 

লেন। তথাষ মহাবল পরাক্রাঁন্ত ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থে নয় 
শরে বাহনীককে বিদ্ধ করিলেন। তদর্শনে বাহলীক সাতিশয় কুদ্ধ হইয়া 
ইন্ত্রনিক্ষিপ্ত অশনির ন্যায় ভীমের বক্ষঃস্থলে এক ভীষণ শক্তি প্রহার 
করিলেন। মহাবীর ভীম সেই বাহ্ীকনির্ক্ত শক্তি দ্বার সমাহত 
হইয়া বিকম্পিত ও বিমোহিত হুইলেন এবং নিমেষমধ্যে সংজ্ঞালাভ 
করিয়। বাহলীকের প্রতি এক মহতী গদ1 নিক্ষেপ করিলেন । সেই ভীম- 
নির্খ্ত ভীষণ গদা প্রতীপপুত্র বাহলীকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। 
তখন তিনি বজ্ঞাহৃত ত্রমের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। 

মহারাজ ! সেই সময় দশরথ পুত্রসদৃশ আপনার পুত্র নাগদত্ত, দৃঢ়. 
রথ, বীরবাহু, অয়োভুজ, দৃঢ়, সুহস্ত, বিভয়, প্রমাথ ও উগ্রযায়ী এই নয় 
মহাবার বাচ্ষমীককে নিহত দেখিয়। ভীমসেনকে নিপীড়িত করিভে 

৮৮৯ 
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লাগিলেন । মহাঁবাঁছ ভীম তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কার্ধা সাঁদনক্ষম 

শরনিকর নিক্ষেপ করত প্রতোকের মন্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। তাহার! 

ভীমনিক্ষিপ্ত শরসমূছে বিদ্ধ হইয়া তরুরাজি যেরূপ প্রচণ্ড বায়ুদ্ধারা ভগ্ন 
হইয়া শৈলশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রপ বিগতপ্রাণ হইয়! ধরাতলে 
নিপপিতত্ড হইলেন। মহাবল পরাক্রাস্ত ভীমসেন এইরূপে নরশর দ্বার! 

সেই নয় বীরকে সংহার করিয়! কর্ণের প্রিয়পুত্র বৃষসেনের প্রতি শরনিকর 
বর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা বৃুকরথ তাহাকে 

শর সমূহে বিদ্ধ করিলেন। মহাঁবাহু ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ 

পূর্বক আপনার সাতজন শ্যালককে কৃতাস্তভবনে প্রেরণ করিয়া শরদ্বারা 
শতচন্দ্রকে সংহার করিলেন । মহাবীর গবাক্ষ, শরভ ও বিভু ইচ্থারা 

শকুনির ভ্রাতা শতচন্দ্রের নিধন দর্শনে ক্রেধে নিতীস্ত অধীর হইয়া 
ভীমের অভিমুখে গমন পৃর্ব্বক তাহার উপর স্থশীণিত শর নিকর প্রহার 
করিতে লাগিলেন । ভীম পরাক্রম ভীম সেই বারিধারা সদৃশ শর ধার! 
দ্বারা শাতিশয় নিপীড়িত হইয়া! পাঁচ শরে অমিত বলশালী পাঁচ ভূপাঁলকে 
ংহার করিলেন। অন্যান্য নরপতিগণ তাহাদিগের নিধন দর্শনে যার- 

পর নাই বিকম্পিত হইতে লাগিলেন ! 

হে রাজন্! এ সময় ধর্সরাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রোণাচার্ধ্য ও 

কৌরবগণের সাক্ষাতেই আপনার পক্ষীয় অন্থষ্ঠ, মালব, ত্রিগর্ত, শিবি, 

অভীষাহ, শূরসেন, বাহ্লীক, বপাঁতি, যৌধেয় ও মদ্রকগণকে অসংখ্য শর 
সমূহ দ্বার! বিনাশ করিলেন। তঁহাদিগের রুধির ও মাংসে পৃথিবী কর্দম- 
ময় হইল। মহারাজ! সেই সময় যুধিষ্টিরের রথাভিমুখে কেবল বধ কর, 
আনয়ন কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর, ছেদন কর, এইরূপ তুমুল কোলাহল 

হইতে লাগিল। তখন মহাশ্বা দ্রোণাচার্ধ্য যুধিষ্টিরকে কৌরব সৈন্য 
বিদ্রাবিত করিতে দেখিয়! দুর্ষ্যোধনের আদেশানুসারে তাহাকে শর 

নিকরে সমাকীর্ণ করিলেন এবং ক্রোধভরে তাহার প্রতি এক বারব্যান্ত্ 

নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষির স্বীয় অস্ত্র দ্বার! এ অস্ত্র অবিলগ্্ে 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ ! এইরূপে এ বায়ব্যান্ত্র প্রতিহত 

হইলে, ভরদ্বাজনন্দন ত্রাণ সাতিশয় কুদ্ধ হইয়া! যুধিঠিরের নিধন বাঁসনায় 
বাকুণ, যাম্য, আগ্নের, ত্বাষ্ট ও সাবিত্র অস্ত্র প্রয়োগ্রী করিলেন। ধর্শরাজ 

যুধিষ্ঠির নিভাঁক চিত্তে স্বীয় অন্ত্র দ্বারা সেই কুস্তোৎপন্ন দ্রোগ নির্শক্ত 
অন্তর সকল অনায়াসে নিরারৃত করিতে লাগিলেন। তখন ছুর্য্যোধনহি- 

তৈষী ভ্রোণাচার্ধ্য ধর্মরাজের বিনাশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা'সফল বাসনায় 
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প্রাজাঁপত্য ও ধন্ছু এস্থের গাছুর্গাব করিলেন। মাঁতঙ্গ ও সিংহ খেল- 

শামী, বিশালবঙ্গ, পৃথ্, লোহিত।ক্ষ, অমিততেজা, কুরুপতি যুধিষ্ঠিরও 

মাহেন্্রীন্র আবিষ্কৃত বদত দ্রৌপাস্্র ছেদন করিয়! ফেলিলেন। মহা" 
রাগ! এই রূপে অস্ত সকল বারস্বার ব্যর্থ হইলে, মহাবীর দ্রোণাচা্য 
এ শভাশ্ ধা হইগা খুপিরিবের বনাশার্থ ক্ষান্ত সমুদ্যত করি 

বাধ কি রতে সমর্থ 

সময় কুন্তীনন্দন 

সুধিির স্বীয় ব্রঙ্ান্ত্র ছার। দেই দোগনক্িপ্ত ঙ্গাস্ত্র রে করিলেন । 

তদ্দশনে আপনার প্রধান গ্রধান সৈনিকগণ সবলেই রণবিশারদ, ধন্ু- 

ছাতা ।ম্য পুফাহেত জেংখ ও ুধিষ্ঠিরকে বাবন্বার প্রশংসা করিতে 

ৃ € 

2 2 2 0 রঃ ০, 
হইলান না । যোধশণ লাতিশয় সগাসিত ৪ স্ই 

লাগিনেন। 
পিছিরকে পরিত্যাগ পুর্ধক অক্রোঁধ লোৌচনে বাঁয়- 

ব্যাদ্র দাবা দ'পদ সৈন্যপণকে নিগাড়িত ববিতে লাগিলেন । পাঞ্চালগর্ণ 

দ্রোগশরে দাতিখয় শিীটিত হাঁ মহা ধনঙ্জর ও ভীমসেনের মম- 
ক্ষেই ভয়ে পলায়ন কবিতে লাগিল, তখন ধনগ্ুয় ও শমসেন সহস' প্রতি- 
নিবৃত্ত হইয়া অমংশ্য রথস্াঝী বিপক্ষ সৈন্যগণের অভিমুখীন হইলেন। 

শ্বজ্জুন দর্সিণ গাখুস্থ ও তীনুসন উত্তর গান সৈন্যগণকে আক্রমণ 
পুন্বব * শা যা বষণ দ্বার আচঢাাকে, 'আচ্ছন ক্রি পুর] ফেলিলেন। তখন 

অহাতেভা মন্ম্য, স্হঙ্জয় ও পাঞ্চাল্নণ নাততখনণ্র সহিত অজ্জুন ও ভীম- 

সেনের অহগাঁন। হইল । হে বান! এই প্রকারে সেই অন্ধকীবাবৃত 
শি্রাত্র'স্ত কৌরব নৈনাণ৭ হি র অজ্জুন কর্ভুক বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর পোপাঁচার্ধঘ ও আঁগনার তন 1 হুধ্যোধন কোন রূপেই তীহাকে 
নিবারণ করিতে পাবিলেন না। 

( 
শপ পপ পি পি ২২০ 

অস্ট পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় । ১৫৮। 

হে রাজন! মহাবীর হূর্যোধন পাগ্ুবসৈন্যগণকে সাঁতিশয় উদখির্ধা- 
মাঁন দর্শন ও ভাঁহাঁদেব পরাক্রম নিতাস্ত অসহা জ্ঞান করিয়া কর্ণকে 
কহিলেন, হে মিত্রবৎসল ! এক্ষণে মিত্রের কর্থব্যানুষ্টানের উপযুক্ত সময় 
উপস্থিত হইয়াঁছে। অতএব তুমি অ।নাদিগের গক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধ বর্গকে 
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রিব্াণ কর। উহারা নিশ্বসন্ত ভঙ্গম সদৃশ যহারথ পাঁঞ্চাল কেকর, 
মহস্য ও পাগুবগণ কর্তৃক রিবেষ্িত হইয়াছে । এ দেখ, ইন্ত্রসম পরা- 
ক্রম, জয়শীলী, মহাবল পাধ্ধাল ও পান্ভবগণ গরমাননে মিংহনাদ 

করিতেছে। 

মহাবীর কর্ণ কুরুরাজ ছুর্যোধনের এই বাঁকা শরবণাঁনস্তন কহিলেন, 

হে মহারাজ ! অদ্য যদি দেররাজ উন্দ স্বয়ং আঅজধুনের রক্ষা্থ সমাগত হন, 
তাহা হইলে, আমি তাহাকে ও পরাদয় কবিয়] ধনজয়কে সংহান করিব। 

তুমি আশ্বস্ত হও । আমি সত্যপুর্বক গ্রতিজা করিতেছি গে, আজি 

তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত মমাগনত পাঞ্চাল ও পাঁঞব্গদণকে বিনাশ 

করির। যেরূপ অনলসন্তুত কান্তিকেয় ইন্দ্রতক বিষ প্রদান কাক, 

লেন, তদ্রুপ তোমাকে জয় প্রদান করিব। €হ মানদ ! দেখুন, 9 

পুরগণের মধ্যে অজ্ঞুনই অর্ধাপেক্ষা বলবান্; অতএন দই বাঁ 

অমোঘ শক্তি ভাহান প্রতিই নিক্ষেপ করিব। কেন না, মহাখগদ্ধির 
অজ্জুন নিহত হইলেই তাহাব ভ্রাহগণ জয় তোনার বশাডুত্ত হবে, না 
হয়, পুনরায় অরণ্যে গমন করিবে । হে মহাঁবদ 1 জামি জীবত থকিনে, 
আপনি বিসপ্ন হইবেন না। আনি আজি নিশ্চয়ই পাওবগণের সহিত 

সমাগত পাঞ্চাল, কেকন ও বৃষ্িবশীরদিগকে মমবে পালি পু শন 

নিকরে খঞ্ড এগ করিয়া তোমাকে এই পুথিবী আদান বি । 

হে রাজন্ ! সহাবীর কণ এইকন কিছ, অহা নাত 9181 গধিজি 
ভাবে তাহাকে সঙ্গে বন পুর্ব রি লাশিগেন। কে দিল] দি 

হোমার বাকামাত্রেই কার্য পিদ্ধ হইত, তাহা হভলে, ভুমি খাপাতেই 
বুক্ুগতি শহারসম্প্ন হইতেন, সন্দেহ নাভ ১ কিনি নিয়ত বাত 

সদীগে এইকুপ আন্তপ্লাঘ। বরিয়া থাক কিছ কবলিত মার তরুন 

রান বা ভর টায়ী চল দষ্ট হব মাই তত পতি। 

বণস্থলে অনেকবার ধনগ্গের সহিভ মনে ভনুও হত 1ছ19, জিতু 
কখনই জয়লাভ কপ্সিতে সমর্থ হও নাই । সদন পহরাস্ট্রতনর গধক্কাগম 

কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন, তখন সমস্ত টৈন্যগণ মথপে প্রবৃ্ত ইয়াছিন । 
কেবল তুমিই সর্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। বিরাটনগরে সংগ্রামকাণে, 
সমস্ত কৌরবগণ পরাজিত হইলে, তুমিও ভ্রাহগণের বত্ত পনগ্রয়ের 
নিকট পরাছ্িত হইরাছিলে হে স্থতপুত্র ; ভুমি যখন একমাএ অঙ্ছুনের 
নহিত বুদ্ধ করিতে অ্নর্থ, ভখন কি রূগে ফঞ্চমহ।4 গার্্গণকে পঙ্াজয় 

করিতে উদ্যত হইতেছ? হেবণু। 'নাঞ্চগাঘ। না কখন, যু প্রবৃ 
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হওয়! বীরপুরুষের কর্তবা ; অতএব তুমি স্থিরভাঁবে সমরে সমূদ্যত হও । 

তুমি শারদীয় মেঘের ন্যায় বৃথ! তর্জন গর্জন করিয়৷ আপনার অকৃতার্থতা 
প্রদর্শন করিছ। কিন্তু রাজ] ছুধ্যোধন বুঝিতে পারিতেছেন না। হে 
রাধানন্দন ! তুমি যাবৎ অজ্ধ্রনকে অবলোকন না করিতেছ, তাবৎ তর্জন 

গর্জন কর। অঙ্জুনকে নিকটবন্তা দেখিলে, তোমার এক্প ভর্জঙন গর্জন 
ছুলভি হইবে। যতক্ষণ ভুমি অজ্জুনখরে বিদ্ধ না হইতেছ, ততক্ষণ তর্জন 
গর্জন কর; কিন্ত অঞ্জুনের শরনিকরে বিদ্ধ হইলে, আর এপ তর্জন 
সুলভ হইবে না৷ ক্ষত্রিয়গণ বাহুবল) ব্রাঙ্গণগণ বাগজাল এবং মহাবীর 
ধনগ্রয় স্বীয় শরাসন দ্বার! শুরত্ব প্রকাশ করেন। কিন্তু তুমি কেবল কল্পিত 
মনোরথ দ্বারাই শুরত্ব প্রদর্শন করিয়া! থাক। যে মহাবীর দেবাদিদেব 

মহনদেবকে সন্ত করিয়ছেন, দেই অজ্জুনকে প্রতিঘাত করা কাহারও 
সাবধায়ভ্ত নছে। 

মহারাজ ? বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ কপাচাধ্যের সেই সকল অবজ্ঞাস্থচক বাকা 
অবণ করিয়। ক্রোঁধাবিষ্ট চিত্তে হিতে লাগিলেন, হে কৃপাচার্ধ্য ! যথার্থ 

বীর পুরুষের বর্ধাকালীন জলদজালের ন্যায় নিরস্তর গর্জন করেন এবং 
সমূচিত খতুকাঁল-রে' পত বীজের ন্যাপ অবিলম্বে ফল প্রদান করিয়া 

থাকেন। সমরবিশারদ বীরগণের যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মশ্লীঘা করা আসার মতে 

দোষজনক নহে। যেব্যক্তি যেভার বহনে মনে মনে সাতিশয় যত্রপ্রকাশ 

ক্করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে সাহাঁযা প্রদান করিয়া থাকেন। আমি 

মনে মনে যাহ কল্পনা করি, তাহ কার্ষ্য পরিণত করিয়া থাকি। হে 
বর্ধন! আমি যদি বৃষ্িগণের সহিত কৃষ্খসহায় পাঁগুবগণকে বিনাশ 
করিয়া গর্জন করি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে? দূরদর্শী বীরগণ 
শরতকালীন বারিদমগ্ডলের ন্যার কদাচ বুথ গর্জন করেন ন! । তাঁহার! 
্বীয় সামর্থ্যান্নুসারেই গর্জন করিয়া থাকেন। হে গোতমতনয় ! আমি 
অদয সমরে যত্রপরায়ণ কৃষ্ণ ও অজ্ছবনকে পরাজিত করিতে সমর্থ বলিয়াই 
গর্জন করিতোছি। তুমি অচিরাৎ্ আমার গর্জনের ফল দর্শন করিবে। 
আজি আমি নমরস্থলে কৃষ্ণনহায় পাুপুত্রগণকে বৃষ্ণিগণের সহিত নিহত 
করিয়। ছুর্যেমাধনকে নিষ্ষণ্টকে পৃথিবী গ্রদান করিৰ। 

কপাচার্ধ্য কহিলেন, হে কর্ণ! আমি তোমার এই প্রলাপ বাক্য গ্রাহ্য 
করি না। তুমি নিরস্তর কৃষ্ণ, অজ্ঞুন ও ধর্মরাজের নিন্দা করিয়া! থাক) 
কিন্ত দেৰত, গন্ধর্বব, বক্ষ, মনুষ্য, উরগ ও পক্ষিগণ্রেও অজেয় ধনগ্য় ও 
বাহদেব ধাহাদের পক্ষ আজয় করিয়াছেন, সেই পাঞ্জব্গণের নিশ্চয়ই 
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জয় লাভ হইবে । ধর্মমর[জ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্গণঞ্রিয়, সত্যবাদী, বদদীন্য, সত্য- 
ধর্পরায়ণ, শিক্ষিতান্ত্র, বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ “এবং পিতৃদেবগণের অগ্টনায় 

নিরত; উহার ভ্রাতৃগণও সর্বান্্বিশারদ, ধর্মপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, যশস্বী, 
মহাবল পরাক্রান্ত ও গুরুকার্্য সাধন নিরত। আর দেখ, পুরন্দর সদৃশ 

বিক্রমঞ্জালী মহাবীর ধৃষ্টত্যক্স, শিখণ্তী, ছুর্মখতনয় জনমেজয়, চন্দ্রসেন, 

রুদ্রসেন, কীর্তিবন্মা, ঞরব, ধর, বস্থচন্ত্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্ত্র, স্ুতেজন, 

গজানীক, শ্রুতানীক, বীরভদ্র, সুদর্শন, শ্রুতধবজ, বলানীক, জয়ানীক, 

জয়প্রির, বিজয়, লন্ধলক্ষ্য, জয়াশ্ব, রথবাহন, চক্্রোদয়, কামরথ, সপুত্র 
বিরাট ও তদীয় ভ্রাতৃগণ, নকুল ও সহদেব, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, রাক্ষস 
ঘটোত্কঢ6, মহারাজ ভ্রপদ ও তাহার পুত্রগণ এবং অন্যান্য মহারথগণ 

সংগ্রামে তাহার সাহায্য করিতেছেন; অতএব কিছুতেই উহার ক্ষয় 

হইবে না। হে কর্ণ! ভীম ও অজ্ঞুন অস্ত্রবলে দেব, অস্থুর মহৃষ্য, যক্ষ, 
রাক্ষন, ভূত, ভূজগ ও কুপ্তরে পরিপূর্ণ এই নিখিল মেদিনী নিঃশেষিত 
করিতে অসমর্থ নহেন। ধর্মর1জ যুধিষিরও ক্রোধসমুদ্বীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ 

করিয়। এই পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারেন । হে রাধেয়। অমিতবলশালী 
বাস্ছদেব ধাহাদের সাহাধ্যার্থ বর্ম ধারণ করিয়াছেন, তুমি কিরূর্পে। 

তাহাকে মমরে পরাজয় করিবে? তুমি যে, কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হইবার অভিলাষ করিতেছ, ইহ] নিতাস্ত অন্যায়। 
রাধানন্দন কর্ণ কৃপাচার্ষ্যের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাহাকে কহিতে 

লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি পাগুবদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথ! 

কহিলে, তৎসমস্তই সত্য; এমনকি, তাহারা তোমার কথিত তির 
অন্যান্য বহুবিধ গুণগ্রামেরও আধার । যদিও পৃথাপুত্রগণ যক্ষ, গন্ধর্ধ, 

পিশাচ, ভূজঙ্গ, রাক্ষস, অন্থুর ও দেবগণ সমবেত দেবরাজ ইন্দ্রেরও 

অজেয়, তথাপি আমি তাহাদিগকে সেই বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা পরাজিত 

করিব। হেদ্বিজ! আমি বাসবদত্ব শক্তি দ্বার রণস্থলে ধনগ্ুুয়কে সংহার 

করিব, সনেহ নাই। মহাবীর ধনঞ্জয় নিহত হইলে, তাহার অন্যান্য 

ভ্রাভূগণ এবং বাস্দেব কখনই অর্জুনশূন্য এই পৃথিবী উপভোগ করিতে. 
সমর্থ হইবে না। হে গোতম পুত্র! যদি পাগুবগণ এবং বাস্থদেব এইরূপে 

সকলেই নিহত হয়, তাহা হইলে অনায়াসে এই সসাগরা পৃথিবী কুরু-: 
রাজের বশীভূত হইবে । দেখ, এই সংসাঞে সুনীতি অবলম্বন করিলে. 
নিশ্চয়ই সমস্ত কার্ধ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে । আমি ইহ1 মবগত হইয়া 
তর্জন গর্জন করিতেছি। কিন্ত তুমি একে ব্রাঙ্গণ, তাহাতে বৃদ্ধ, সমন? 
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অশক্ত ও পাগুবদিগের হিতাভিলাধী; স্থৃতরাঁং এই অজ্ঞানিত1 বশতই 

আমাকে এইরূপ অবমানিত করিতেছে । হে ছুর্মতে ! তুমি যদি পুনরায় 
আমার নিকট এইরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে খঙ্জা দ্বার! 

তোমার জিহ্বা ছেদন করিয়া ফেলিব। হে ছূর্ধদ্ধে ! তুমি যে, এই কৌরব 
সৈন্যগণকে সন্ত্রামিত করত পাঁওবদিগের সব করিতে ইচ্ছা করিতেছ, 
তদ্ধিষয়েও আমি যাহ! কহিতেছি, শ্রবণ কর । কুরুরাজ ছুর্যোধন, দ্রোণ, 

শকুনি, ছুম্ম,খ, জয়, ছুঃশাসন, বৃষসেণ, মদ্ররাঁজ শল্য, সোমদস, ভূরিশ্রাবা, 
অশ্বথামী, বিবিংশতি ও তুমি, তোমরা যে সংগ্রামে বদ্ধসন্নীহ হইয়! অব- 

স্থান করিতেছ, তথায় বিপক্ষ ব্যক্তি ইন্ত্র তুল্য পরাক্রমশালী হইলে কি 
জয় লাভ করিতে সমর্থ হয়? এ সকল কৃতাঁন্্, ন্বর্গলিপু, ধার্মিক, 

যু্ধকুশল বীরগণ দেবগণকেও সংগ্রামে নিপাতিত করিতে নমর্থ হন; 

উচ্নীর। পাঁওবদিগের নিধন ও" কৌরবদিগের বিজয় বাসনণয় বর্ম ধারণ 
পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন । দেখ, মহাত্মা ভীম্ম শরশব্যাঁয় 
শয়ন করিরাছেন এবং সমধিক বলশালী দেবগণের ও ছুজ্জযর় মহাবীর 

বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাঁহলীক, অয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, জয়, জলপন্ধ, স্ুদক্ষিণ, 

মহাঁরথ শল্য, মহাবীর অজেয় ভগদত্ত এবং অন্যান্য অসংখ্য বীর নংগ্রামে 
পাগবগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন; অতএব বোধ হইতেছে বে, দৈব 

প্রতিকূলতাই এই বিনশের প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। হে পুরুষাধম ! 
ভুমি'হ্ষ্যোঁধনের যে সকল শক্রগণের স্তব করিয়া থাক, তাহাদিগের ত 

শত সহস্র বীরপুরুষ নিহত হইয়াছে । হে নরাঁধম! তুমি পাগুৰগণকে 
সর্বদা বলবান্ বলিয়। বিবেচন। কর; কিন্ত আমি তাহাদিগের কিছুমাত্র 
প্রভাব দেখিতে পাই না। যাহা! হউক, আষি ছুর্য্যোধনের হিতকামনায় 

সমরস্থলে পাগুবদিগের সহিত মুদ্ধার্থ বথাশক্তি যত্ন করিব) কিন্তু জয়হওয়!| 
দৈবের প্রতি নির্ভর । 

একোন ষক্ট্যধিক শততম অধ্যায় । ১৫৯। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপতে ! অনন্তর মহাবীর অশ্বথ্থাম সুতপুত্রকে 

₹পাচাধ্যের প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া সক্রোধ- 

চত্তে সিংহ যেকপ মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তজ্রপ কুকরাঁজ ছর্ধ্যো- 
নৈর সমক্ষে ই খা, নিক্ষাশন পূর্বক কর্ণের প্রতি ধাবিত হইয়া কহিলেন, 



দ্োঁণ পর্ব । ৩৯৯. 

হে নরাধম ! মহাঁমভব কৃপাচা্ধ্য অর্জুনের প্রকৃত গুণ সকল কীর্ডন কন্ি- 
তেছিলেন; কিন্তু তুমি বিদ্বেষ-বুদ্ধি দ্বার! ইহাকে ভতসনা করিতে প্রবৃত্ত 

হইয়াছ। হে মুঢ়! তুমি গর্বিত হইয়া কিছুই লক্ষ্য করিতেছ: না এবং 
ধন্র্দরগণের সমক্ষে আত্মশ্লীঘা করিতেছে । যখন মহাবীর ধনঞ্জয় 
ভোমাতক পরাজিত করিয়া তোমার স্মক্ষেই জয়দ্রথকে সংহার করি- 
লেন, তখন চ্োোমাঁর এই অস্ত্র কোথায় ছিল? হে ্ুন্ুকুলাদাঁর। যিনি 

পূর্বে ভগবান্ শুলপাণির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তুমি সেই 
অজ্ঞনকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত কেন মনে মনে বৃথা কল্পনা করিতেছ ? 

পুরন্দর সমবেত দেবগণ-ও অস্বগণ কৃষ্চসহায় অজ্জুনকে পরাজয় করিতে 

সমর্থ হন নাই। তুমি দেই অপরাজিত অদ্বিতীয় বীরকে এই সকল 
মহীপাঁলদিগের সহিত কি প্রকাঁরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে? হে 

ছর্সতে এক্ষণে এইস্থানে অবস্থান পূর্বক আমার বাহুবীর্ধ্য সন্দর্শন কর) 
আজি আমি তোমার শিরচ্ছেদেন করিব। মহাবীর অশখামা এই কথা 
বলিয়। মহাঁবেগে তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজ 

হুর্ষ্যোধন 'ও কৃপাঁচাধ্য তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । 

হে মহারাজ! সেই সমর সৃতনন্দন কর্ণ ছুর্যোধনকে কহিলেন, হে 
কুরুরাজ! এঁ ব্রাঙ্গণাধম নিতান্ত নির্রোধ ও রণশ্াঘী, তুমি উহারে 
পরিত্যাগ কর । এ ছুরাঁম্মা এক্ষণে আমার ভুজবীধ্য অবলোকন করুক । 
অশ্বন্খাম! কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাহাকে কহিলেন, ছে সুন্তনন্দন ! 
আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম । বিস্ত মহাবীর ধনঞ্জয় তোখার এই 

দর্প চূর্ণ করিবেন। তখন ছুর্স্যোধন কহিলেন, হে রন্ধন! আপনি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারে ক্ষমা করুন; সৃতপুত্রের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন 

কর! মাপনাঁর বিধেয় নহে । আপনাকে এবং কর্ণ, কপ, দ্রোণ, মদ্ররাঁজ ও. 

শকুনিকে অতি গুরুতর কার্ধ্যভার বহন করিতে হইবে । এ দেখুন, পা" 
বেরা কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আন্কষ(লন করত আমাদিগের, 

অভিমুখে আগমন করিতেছে । 

হে রাজন! আপনার পুত্র রাজ! ছুর্য্যোঁধন মহাঁযনা অশ্বখামাঁকে এই 
প্রকারে প্রনন্ন করিলে, জ্রোণপুল্র ক্রোধৰেগ সম্বরণ করিলেন । তখন শাস্ত ও 

স্বভাঁব কৃপাচার্্য অবিলম্বে মৃছুভাঁব অবলম্বন পূর্র্বক কহিলেন, হে ছূর্ষ,দ্ধি 
স্তপুত্র ! আমরা এক্ষণে তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম) কিন্ত. 
অজ্ঞুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিঘেন। “ 

হে রাজন! অনন্তর সেই যশস্থী পাঞ্চীল ও পাওদ্বপণ মিলিত হইয়ু? 
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চতুদদিক্ হইতে তর্জন গর্জন পুর্বক আগমন করিতে আরম্ত করিলেন। 

তদ্দর্শনে বীর্যযশালী মহাতেজ! কর্ণ দেবগণপরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় কৌরৰ 

_ গণে পরিবৃত হইয়া বাহুবল অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর পাঁওবদিগের সহিত কর্ণের সিংহনাদসন্কংল ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত 
হইল। মহাঁষশ1 পাঁঞ্চাল ও পাগুবগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া" প্ীযে 

কর্ণ, কোথায় কর্ণ, রে পুরুধাধম ! ওরে ছুরাত্মন্! স্তনন্দন ! রণস্থলে 

অবস্থান পুর্বক আমার সহিত যুদ্ধ কর“ এই বলিয়া! উচ্চৈঃস্বরে শব 

করিতে আরম্ত করিলেন। অন্যান্য যোধগণ কর্ণকে অবলোকন পূর্বক 

রোযারুণনেত্রে কহিতে লাগিলেন যাবতীয় নৃপসত্তমগণ এ গর্বিত 

অল্পবুদ্ধি স্তপুত্রকে সংহার করুন ॥ উহাকে জীবিত রাখিবার প্রয়োজন 
নাই। কারণ, প্র পাপাত্স। নিয়তই ছুর্য্যোধনের হিতৈষী এবং পাগুবগণের 

নিতান্ত বৈরী, আর সমস্ত অনর্থের মূল ) অতএব উহ্বাকে এখনই বিনাশ 
কর। পাওব প্রেরিত মহারথ ক্ষত্রিয়গণ এই কথা কহিতে কহিতে কর্ণকে 
বিনাশার্থ ধাবমান হইয়। অসংখ্য শরবর্ষণে চতুর্দিক্ সমাচ্ছাদিত করিতে 
লাগিলেন । সংগ্রামবিজয়ী লঘুহস্ত বলবান্ স্তনন্দন সেই কালাস্তক্ষ 
যমোপম অদ্ভত সৈন্যসাগর ও মহাবল পরাক্রাস্ত পাওবগণকে অবলোকন 

. করিয়! কিছুমাত্র ব্যথিত বা শঙ্কিত হইলেন ন1; প্রত্যুত শরবর্ষণ পূর্বক 

অরাতি সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে আরম্ত করিলেন । তখন পাওবপক্ষীয় 

যোঁধগণ শরবর্ষণ ও শরাসন কম্পন পূর্বক পূর্বে দানবগণ যেমন দেবরাঁ- 
জের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তন্রপ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগি- 

লেন। মহাবীর কর্ণ বহুসংখ্য শর বর্ষণ পূর্বক সেই ভূপালগণ নির্শক্ত 
শরজাল ছেন করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় স্ৃতপুত্র একূপ অভ্ভুণ্ত, 
হস্তলাঘৰ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষবর্গ মরে যত্ববান্ হইয়াও 
তাহারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না। 

এইরূপে মহাবীর কর্ণ বৃপগণের শর সমূহ নিরারুত করিয়া তাহাদি- 
গের যুগকাষ্ঠ, ঈযা, ছত্র, ধ্বজ ও ঘোটক সমুদায়ের উপর স্বনামাক্ষিত 
নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কর্ণশরনি- 

পীড়িত ভূপালগণ ব্যাকুলিতচিত্তে শীতার্দিত গো সমূহের ন্যায় ইতস্ততঃ 
ব্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য অশ্ব, গজ ও রথী 
কর্ণের শরে নিপীড়িত হইতে লাগিল। সমরে অপরাজ্ধুখ শুরগণের 
চতুর্দিকে বিকীর্ণ মস্তক সমুদায়ে রণভূমি সমাচ্ছন্্ হইল। যোধগণ 
ইতস্তত : নিহত, হনামান ও রেধরুদ্যমাঁন হওয়াতে সমরক্গেত্র অতি ভীষণ 

পু 
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ধমালয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । এ স্ময় মহারাজ ছূর্যোধন কর্ণের 

শরাক্রম দেখিয়া! অশ্বখামাকে্কহিলেন, হে ব্রন্ধন ! এ দেখুন, মহাবীর 
কর্ণ বন্মা ধারণ পূর্বক বিপক্ষপক্ষ সমস্ত ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে- 

ছেন পাও্ব সেনাগণ কর্ণবাণে নিপীড়িত হইরী পলায়ন কারতেছে। এ 
খুন, অজ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে কার্তিকেয় নিঞ্জিত অস্গুরদেশার ন্যায় 

কর্ণশরে নির্জিত দেখিরা স্ুতপূত্রের বিনাশার্থ ধাবমান হইতেছে । অত- 

ৰযাহাতে ধণগ্তয় যোধগণের সমন্দে তাহাকে সংহার করিতে ন। পারে, 

ডি এরূপ উপায় অবলম্বন করুন। দূর্যোধন অশ্বখ।মারে এই কথ! 

বলিলে, অশ্বথামা, কপাচার্ধা, শল্য ও হাদ্দিক্য দৈতা সেনাভিমুখীন 

দেবরাজের ন্যায় মজ্ঞুনকে আগমন করিতে দেখিয়া হুতপুত্রের রক্গংথ 
তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীব ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণে পরিবৃত 

হইয়া পুবন্দব বৃত্রান্থুরের প্রতি শ্রেপ ধাবমান হইয়াছিলেন, ভদ্রপ 

কর্ণের অভিমুখে গমন করিলেন । 

প্তরাষ্ট্র কহিলেন, ছে সঞ্জর। ক্ুর্মতনয় মহারণ কর্ণ গ্রতিনিয়ত 

'মজ্জুনের সহিত স্পদ্ধা ও তাহারে পরাজিত করিতে বাসনা করিয়া থাকে । 

এক্ষণে কর্ণ সেই জাঁতবৈর বশলান্তক থম সদৃশ ক্রুদ্ধ মহাবীর ধনঞ্জয়কে 
মহসা অবলোকন করিয়া কি করিল? 

সপ্তয় কহিলেন, মহারাক্গ। গজ যেমন প্রতিগজের প্রতি ধাবমান 

হয়, তদ্রপ মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জষকে নমাগত সন্বর্শন করিয়া তাহার প্রত 

গমন করিলেন । মহাবীর অজ্জুন সেই মহাতবণে সমাগত গুতপুত্রকে 

স্থবর্ণপুঙ্থ অজিন্ধগাষী শর সমুদায়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু 

কর্ণ তদ্র্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে তিন শরে অজ্জুনকে বিদ্ধ কর্সি- 

লেন । তখন মহাবীর ধনঞ্ীয় কর্ণের হস্তলাঘব সহ্য করিতে ন' পারিস! 
তাহার উপর ত্রিংশৎ শাণিত শর নিক্ষেপ পূর্বক ক্রোধভরে এক নারাচে. 

তাঁহার বাম হন্তের অগ্রন্ভাগ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয়ের ভীষণ নারাচের 

আঘাতে কর্ণেব হস্ত হইতে সহস! কার্মক নিপতিত হইল। মহাবল পরাত্রান্ত 

সুতপুত্র ততক্ষণাঁৎ মেই কোদও গ্রহণ পূর্র্বক হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়! নিমেষ 
মধো অজ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর ধনগ্তয় তদ্র্শনে 
হাস্য করত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্বক কর্ণ পরিত্যক্ত শরঙগাল ছেদন করিম 
ফেলিলেন। এইব্ূপে সেই পরস্পর প্রতিকারপরাধণ বীরদ্বয় শরজালে চতু- 

দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন । করিণীর নিমিত্ত বন্য মাঁতঙ্গদ্বয়ের যেবপ বুদ্ধ হইয়] 

থাকে, ভৎকালে কর্ণ ও অজ্জনের তজ্রপ ঘ্নেলতর সংগ্রান্্ হইতে লাগিল। 
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অনস্তর মহাধনুর্ধর ধনঞ্জয় সৃতপুত্রের পরাঁত্রম অবলোকন করিয়। 
সত্বরে তীহার করস্থিত কার্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ভল্লান্ত্রে চারি 
অশ্বকে শমন নদনে প্রেবণ পুর্ধক সারথির মস্তক ছেদন করিয়! ফেলি- 

লেন ! এইরূপে মহাবার কর্ণ, এ, সারথি ও শার্দুক বিহীন হইলে, 
ধনগ্তয় উ[হারে চারিবাশে বিদ্ধ কারলেন। মহাবীর কর্ণ অঙ্জুনের শরে 
বিদ্ধ হইয়] শল্পবীর ন্যার শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ভীবিত রক্ষার্থ 

সত্বরে দেই 'শ্বহীন রথ হইতে অববোহণ পুর্ব ক্ুপাচার্যের রথে সমা- 

রূঢ় হইলেন। তখন অঞ্ভুনশরে ক্ষতবিক্ষলা কোৌব্বপদ্ষীয়গণ স্তপুত্রকে 
পরাজিত দেখিনা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল । রাজ ছূর্য্যোধন 

তাহাদিগকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া নিবারণ করত কহিতে 

লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়গ্রপান বীবগণ ! তোম বদের পতন করিবার প্রয়ো, 

জন নাই ; এই আদি স্বঘং অঙ্গনের বধার্থ সনবাঙগনে গমন করিতেছি। 

আমি অবিলব্বেই অঙ্জছুনকে পাঞ্চ!লদগের সাহহ আজার করিব । আজি 

আমি ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রানে গবুণ্ত হজে আশান্য পাত্ুবগণ যুগাস্ত- 

কালের ন্যায় আমার পরাক্রম দর্শন করিবে । আমার শরনিকর শলভ 

শ্রেণীয় ন্যায় তাহাদের দৃষ্টিগোঠর হইতে । "নল 71৮ শরনিকর নিক্ষেপ 

-করি তে আরম্ভ করিলে, আমীর সেনিক্গণ গাবুটত।লীন জলদ নির্মস্ 

জলধারার ন্যায় আমার শরদাঁরা নিরীক্ষণ করিবে। হে বীরগণ! 

ইগ্রামে তোমাদিগের অজ্ভনের নিকট কিছুমাত্র ভর নাই। আমি আজি 
সন্নতপর্ধ শরনিকর দ্বার? তাহাদিগকে পরাজয় বরিব। মকরসঙ্কুল মহা- 
সাগর যেরূপ তীরভুদি অতিক্রম করিতে গারে না, তজ্জপ মহাবীর অর্জুন 

আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না । মহার।জ । রাজ? ছূর্ষেযোধন 

এইরূপ কহিয়' ক্রোধারুণ নেত্রে অসংখ্য সৈন্য মমভিব্যাহায়ে অর্জুনের 
প্রতি অভিদ্রত হইলেন। তখন মহানতি কৃপাচাব্য রাজ। হুর্য্যোধনকে 

সময়োদ্যত দেখিয়া মহাবীর অশ্বথামাকে কহিলেন হে ড্রোণাত্মজ ! 

প্র দেখ, মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রোধান্ম হইয়! পতর্গবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক 

যুদ্ধার্থ ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতেছেন | উহাকে সত্বর নিবারণ কর, 

নচেৎ উনি আমাদিগের সাক্ষাতে মহাবীর অর্জুন কর্ডুক নিহত হুইবেন। 

উনি যে পর্য্স্ত অজ্জুন শরের পথবত্তী না হইবেন, সেই অবধিই যুদ্ধস্থলে 
প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন; অতএব উনি নির্মোক নির্দ.স্ত ভীষণ 

সর্প তুল্য অজ্জুনশরে ভল্মীভূত না হইতেই উহাকে সংগ্রাম হইতে নিবারিত 
'শ্ষর। হেমহায্মন। আমরা উপস্থিত খাঁকিতে হুর্ষ্যোধনের অসহায়ের 
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ন্যায় শ্বয়ং যুদ্ধার্থ গমন করা কোন মতেই.কর্ভব্য নহে। বিশেষতঃ হস্তী 
যেন্ধপ শানদিলের সহিত সংগ্বানে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রুপ রাজ। দুর্ষেযোধন অন্মু- 

নের সহিত সমন্রে শ্রনৃপ্ত 5 পে, তাহাকে রক্ষা করা সাতিশয় খঠিন হইয়া 

উঠিবে। 
হের়াজন্! এ৫বিদএগন্য -্াশনন্দন জঙ্বখ্থানা মাতুলে বানা অবগে 

সত্বর হইয়া আপনার পুত্র রাঞ। ছুষেঠাধনকে কহিলেন, হে গান্ধারীতনয় ! 

আমি সর্বদ] তোমার হিত।ষাঁনের নিগিত্ত যত্ব করিম্সা থাকি ) অতএব 

আমি জীবিত সত্বে আমাকে অবভা করিয়া ম্বয়ং যুদ্ধে গমন কর] কর্তব্য 

নহে। হে ছুর্যোধন ! জঙ্ছনকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র 

ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। তনি এই স্থানে অবস্থান কর। এক্ষণে 
আমিই অর্জুনকে নিবারণ করিডেছি। 

তূর্ষেযোধন কঠিনেণ, ছে ত্র! আনার্ধ্য পাগুবদিগকে পুত্রনিক্িশেষে 
রক্ষা করিয়া গান এবং আপনিও সদা তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষ! 

প্রদর্শন করেন: এখে মানা? ছুভগ্য বশভইহ তউব, কিনব যুধিষ্ঠির ও 
দ্রৌপদীর হিত নাপল ককিথাৰ টির রএহছলে কি জন্য যে 

আপনার পরাক্রন মা 2 হয় তাহ আমি অববাপণ করিতে পারিনা। 

আমি অতিশয় ললিত ই যিগ বণ আমার সুথল।ভের 
নি ₹ চব্র ৃ রি চর এ 2 

নিমিত্ই পরাজিত ৪ ৯ দু হুল প্রাঞ্ু ঠহচততেন। যাহ হউক, তুহে 

ব্রহ্মন্! আপনি ভিন্ন ভদ্র সমাক্রম বহুদিন কোন নহইর 

সমর্থ হইয়াঁও শক্রগণের প্রতি উপেন্সা গ্রদশল করে £ হে সানথ অপ্রমন্! 

আমার প্রতি প্রসন্ন হটন। দেখু, আপনার অঙ্গেণ নিকট দেবগণও 

অবস্থান করিতে সমর্থ হন না; অতএব আপনি আমার অন্বাহিগণকে 

বিনাশ করুন। হে গুকপুরর! আপনি তন্গচরবর্গের সহিত সোনক ও 

পাঞ্চালগণের সংহারে প্রবৃত্ত হউন । পরে আমরা আপনার ভুজবশে পন্দি- 

রক্ষিত হইয়! অবশিষ্ট শক্রগণকে বিনষ্ট করিব। এ দেখুন, বশম্বী পঞ্চাল 
ও সোঁমকগণ ক্রোধান্ধ হইয়া দ্াবধ্রগ্পর ন্যায় আমার সৈন্যারণ্যে বিচরণ 

করিতেছে । অতএব আপনি উহাদিগকে এবং কৈকেয়দিগকে নিবারণ 

করুন। নচেত উহাপা অর্জ,ন কর্ণক পরিরক্ষিত হইয়! আমাদিগকে নিঃশে- 

বিত করিবে। হেত্রহ্ন! আপনি 'অতিশীপ্ব উহাদিগকে বিনাশ করুন। 
এই কার্ধ্য এক্ষণেই হউক ব। পরেই হউক, আপনাকে সাধন করিতে 

হইবে। সাধু সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনি পাঞ্চালগণকে সংহাখ, 
কারবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অশপনার প্রতাবেইন্দনন্ত পৃথিবীর. 
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পাঞ্চালশুন্য হইবে । হে ব্রহ্মন্! সিদ্ধপুরুষদিগের বাক্য কখন অন্যথ! হয় 

না। অতএব আপনি সান্ছচর পাঞ্চালগণকে বিনাশ করুন। পাঞ্চাল ও 

পাগুবদিগের কথ। কি বলিব, দেখগণও আপনার অস্ত্রের নিকট অবস্থান 

করিতে পারেন না । হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি সত্য কহিতেছি যে, সোমক 

ও পাওবগণ বিক্রম প্রকাশ পুর্ধক আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে কখনই 

সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আপনি গমন করুন) আর বিলম্ব করিবার 

প্রয়োজন নাই | এ দেখুন, , আপনার সৈন্যগণ অজ্ঞুনশরে নিপীড়িত 

হইয়! চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছে । হে গুরুপুত্র । আপনি নিশ্চয়ই ক্ীয় 
দিবা তেজোবলে পাঞ্চাল ও পাপ্ুবগণের নিগহ করিতে সমর্থ হইবেন ! 

সনশিক্ 

ষ্ষ্টধিক শততম অধ্যায় ১৬০ | 

সপ্জয় কহিলেন, হে রাজন! আপনার পুজর রাজ। ছুর্ম্যোধন রণদুঙ্দ্দ 

অশ্বখামাকে এইরূপ কহিলে, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র বেরপ দৈত্যবিনাশে 
ভ্রবান্ হইয়াছিলেন, সেইরূপ অরাতিসংহারে যত করিতে লাগিলেন; 

এবং ছুর্ষেযাধনকে সম্বোধন পুর্ধাক কহিলেন, হে মহাবাহে!! পাগুবগণ যে 

আমার ও পিতার একান্ত প্রিয় এবং আমর! পিভাপুত্রে ও যে, ভাহা- 

দ্িগের প্রীতিভাজন, তাহার সন্দেহ নাই; শিল্ত যুদ্ধের সময়ে সেইরূপ 

হওয়ী শিহান্ত অসম্ভব । আমি কর্ণ, শল্য, কপ ও হার্দিক্যের সহিত 

মিলিত হইয়া অসস্কুচিত চিনে সংগ্রায করত নিমেষমধ্যে পাওবসৈন্যগণকে 

সংহার কছিত তাপ্ি। আর যদি আমরা সংগ্রাদে উপস্থিত ন থাকি, 

তাহা হইনে পাখবগণও নিমেষমধ্যে কৌরবসেনাগণকে সংহাঁর করিতে 

পারে। কিন্ত আমর উভয়পক্ষেই যথানাঁধা সংগ্রাম করিতেছি বলিয়া, 

পরএের তেজঃপ্রভ।বে পরস্পরের তেজ প্রশমিত হইতেছ। যাহী হউক, 
আমি নিশ্চয় বলিতেছি, পাঁওবগণ জীবিত থাকিতে শক্রপক্ষীয় সৈন্যগণকে 

বলপুব্বধক পরাজিত করা নিতান্ত ছুঃদাধ্য। বলবীর্ষযশালী পাওুতনয়গণ 
আপনাদের নিনিত যুদ্ধ করিতেছে; অতএৰ তাঁহার! অবশ্যই তোমার 
সৈন/গণক্চে সংহার করিবে । তুমি নিতাস্ত লুব্ধপ্রকৃতি, শঠ, সর্ধ বিষরে 

শঙ্কিত, অভিনানী ও পাপাত্বা; এই জন]ই সর্ধদ আমাদিগের প্রতি 
আশঙ্কা করিয়] থাক। যাহা হউক, আমি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়] যত্ব সহ- 

কারে তোমাঁন নিমিত্ত যুদ্ধে গমন করিতেছি । আজি আমি তোমার হিত্ত- 
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সাধনার্৫থ পাঞ্চাল, সৌমক, কৈকয় ও পাঁওবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়। 

বহুসংখাক শক্রর প্রাণ সংহার করিব। অদ্য চেদি, পাঞ্চাল ও সোমকগণ 

আমার শরে দগ্ধ হইয়া সিংহনিপীড়িত গোঁসমুহের ন্যাঁর চতুর্দিকে ধাব- 
মান হইবে । আমি যুদ্ধে অদ্য একপ পরাক্রম প্রকাশ করিব যে, ধর্দরাজ 

যুধিষির*ও সোঁমকগণ এই জগঙ্খ দ্রোণতনয়ময় অবলোকন করিবে। 
ধর্মপুজ যুধিষ্ঠির পাঞ্চালও তোমকগণকে মদীয় শরে সংগ্রামে নিহত 

দেখিয়া যত্পরোনাস্তি বিষগ্ন হইবে । ফলত? অদ্য যে সকল বীর আমার 

সহিত সংগ্রামে সমাগত হইবে, আমি তাঁহাদের সকলকেই সংহার করিব। 
তাহারা কদাঁচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। 

হে বাঁজন,! মহাবাহু 'মশ্বখামা আপনার তনয় দুর্য্যোধনকে এইরূপ 
কহিয়। তীঁভার হিতের নিমিত্ত ধন্ধদ্ধীরগণকে ,বিদ্রাবিত করত সমরক্ষেত্রে 
আগমন করিতে করিতে টকৈকয় ও পাঞ্চালগণকে কহিতে লাগিলেন, 

হে মহারথ মকল! তোমরা স্থিরভাঁবে লঘ্ৃহস্ততা প্রদর্শন পুর্ধবক যুদ্ধ 

করিয়া আমারে প্রহার কর। তখন বীরগণ দ্রোণপুভ্র কর্তৃক এইরূপ 
অভিহিত হইয়] ধারাঁবর্ধী জলধরের ন্যায় সকলেই তাহার উপর শর বর্ষণ 

করিতে আরন্ত করিল। তত্কালে মহারীর অশ্বথাম। ধৃষ্টছ্যন্ন ও পাওপুজ্র' 
গণের সমক্ষেই তাহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাহাদের 

দশজনকে ভূতলসাৎ্ করিলেন। পাঞ্চাল ও পৌঁমকগণ দ্রোণতনয়ের শরে 

নির্ভর নিপীড়িত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক চতুর্দিকে পলীঁয়ন 

করিতে লাগিল; মহারথ দুষ্টছ্যয় তাহাদিগকে পলায়ন করিতে 

দেখিয়া মেঘগন্তীর নিস্বন, স্থবর্ণালঙ্কারবিভূষিত সমরে অপরাত্ুখ 

এক শত রগাঁরোহী সৈন্যে পরিবেষ্ঠিত হইয়। দোৌণতনয়ের অভিমুখে গমন 
পূর্বক তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে নির্ৰোধ আচাধ্যতনয় ! সামান্য 

যোৌধগণকে বিনাশ করিলে, কি ফল হইবে; যদি বীর পুরুষ হও, তাহা 
হইলে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃস্ত হও । আমি অচিরাৎ তোমার প্রাণ 

সংহাঁর করিব । তুমি ক্ষণকাল অবস্থান কর। মহাপ্রতাপশালী ধুষ্টদবা 
এই বলিয়া অশ্বখামণর প্রতি মর্্রভেদী স্ুতীক্ষ শর বর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন । মধুলোলুপ ষট পদ্দগণ যেরূপ শঅ্ণীবদ্ধ হইয় কুম্থমিত মহীরুহে 
গমন করে, ধুষ্টদ্যয়নিক্ষিপ্ত ন্ বর্ণপুঙ্গ সায়ক সকল সেইবপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 
অশ্বখামার শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন পাঁয়কহস্ত মহাবীর, 

দ্রোণতনয় এইরূপে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়! পাদাহত ভূজঙের ন্যায় ক্রোধ- 
ভরে অসন্তন্ত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, "হে ধৃষ্টছ্যয় ! দু্ধি সুস্থির হইয়া 
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মুহংর্ভ কাল অবস্থান কর। আমি শীঘ্রই শর দ্বারা তোমারে শমন ভবনে 
প্রেরণ করিব । 

শক্রুনিস্দন অশ্বখামা এই কথা বলির ধৃষ্টছ্যয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন 

করিলেন । সমরছুম্মদ পাঞ্চালতনগ 'শ্বখামার শরনিকরে এইরূপে সমাচ্ছনর 

হইয়া তাহারে কহিলেন, হে দ্রোতনয়। তুমি আমার প্রতিজ্ঞা'ও উৎ- 

পত্তির বিষয় বিশেষ অবগত নহ। আমি অগ্রে দ্রোণকে নিহত করিয়! 

পরে তোমাকে সংহার করিব বলির! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি) সেই নিমিত্ত 
দ্রোণ জীবিত থাকিতে, আমি তোমারে বিনাশ করিলাম না । আমার 

অভিপ্রায় এই যে, এই রদ্দনী অতিক্রান্ত হইলে, অগ্রে তোমার পিতাকে 
বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তোমারে শমন ভবনে প্রেরণ করিব। অতএব 

এই সময়ে পাগুবগণের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি ও কৌরবগণের প্রতি ভক্তি 
প্রদর্শন কর । তুমি জীবিত থাকিতে কদাচ আমার নিকট পরিত্রাণ 
পাইবে না। হে নরাধন! যে ব্রাহ্মণ ত্রহ্মান্ুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষত্র- 

ধর্মনু্ানে রত হয়, সে তোন।র ন্যায় ক্ষত্রিয় কর্তৃক বধ্য হঈযা থাকে। 

হে মহাবাজ! ধৃষ্টছায় এইরূপে খটুক্তি প্রয়োগ করিলে, দ্বিগবর অশ্বথাম। 
তাহা থাক্ থাক্ বণিরা ক্োধারুণ'লাচনে দগ্ধ করতই যেন ভীষণ 
ভূজঙ্গের ন্যার শিশ্বাম পরিত্যাগ পুব্ব+ শরনিকরে সমাচ্ছ করিতে লাগি, 

লেন। পাঞ্চালসেন। পরিধুত মহ রথ ধৃষ্টদ্ায় দ্রোণননয়ের শর।বাতে পাতি- 

শয়'নপীড়িত হইয়] কিছুণান্র কম্পিত হইপেন নাঁ। প্রভাত স্বায় ভুজবল 
অবলম্বন পূর্বক অশ্বথামার প্রতি শরসমৃহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন? হে 
রাজন! এই প্রকারে সেই ক্রোঁধপরায়ণ সহাঁধন্ুদ্ধর হীরদ্বয় প্রাণপণে 
পরস্পর পরস্পরের শরনিপাতনিবারণ ও চতুর্দিকে শর বৃষ্টি করিতে 
আরম্ভ করিলেন । সিদ্ধচারণ প্রভৃতি খেচরগণ অশ্বখামা ও  ধষ্টছ্যয়ের এই 
তীষণ সংগ্রাম দর্শন করিয়া তাহাদিগের ভূয়নী প্রশংসা করিতে লাগিলেন | 
তখন পরম্পরবধাথাঁঁ বিকট বেশধারী সেই বীরঘ্বয় শর সমূহে দশ দিক্ 
সমাচ্ছন্ন করত অলক্ষিতরূপে অতি হ্ন্দর সংগ্রাম করিতে লাখিলেন। 
তৎকালে বৌধ হইতে লাগিল যেন, তাহারা স্বস্ব শরাসন মওলীরুত 
করিয়া নৃত্য করিতেছেন; এইরূপে পরস্পরবধে কৃতসঙ্কল্ল সেই বীরছন্ 
অত্যাশ্চরধ্য ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যোদ্ধ বর্গ তাহাদিগকে 
অরণ্যমধ্যবস্তী মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ভুরি ভূরি প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন । হে মহারাজ! তখন সেই ভীরুগণের ভয়বর্ধন ঘোর- 
তর সংগ্রামে উদ্ভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ একাত্ত হৃষ্ট হইয়! সিংহনাঁদ পরিত্যাগ, 
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শঙ্খধবনি ও বহুবিধ বাঁদ্য বাদন করিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ এ সংগ্রামে 
কাহারও জয় পরাজয় লক্ষিত হইল ন1। | 

অনন্তর মহাবীর অশ্বখাম1 ধৃষ্টহ্যয়ের কোঁদও, ধবজদণ্ড, ছঞ্ন, অশ্ব- 

চতুষ্টয়, পার্বরক্ষকদ্বর় ও সারথিকে ছেদন করিরা সন্মতপর্ধ সায়কসমূহ 

বর্ষণ পুর্ধক সহত্র সহত্র পাঞ্চালসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন 

পাগুবপৈন্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অশ্খখামার সেই অদ্ভূত কাধ্য দর্শন 

করিয়া সাতিশর ব্যথিত হইলেন । তখন অশ্বথামা এক এক শত শরে 

এক এক শত পাঞ্চালকে, জুশাণিত তিন তিন শরে তিন মহাঁবীরকে সংহার 

করতধৃ্ছায় ও ধনগয়ের সাক্ষাতেই বছুসংখ্যক পাঞ্চালকে নিহত করিলেন। 

মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত পাঞ্চাল ও স্থঞ্জয়গণ অশ্বখামার শরে সাতিশয় নিপী- 

ডিতহইয়! তাহাকে পরিত্যাগ পুক্বক চতুর্দিকে ধাৰমান হইল। তখন 

ভাহাদিগের রথধব€ সকল চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্র হইতে লাগিল | 

হে রাঁজন্! এইরূপে মহাবীর অশ্বখাম1 বিপক্ষগণকে পরাজয় করিয়া 

বর্ধাকালীন জলধরের ন্যায় গভীর গঞ্জন করিতে আরম্ত করিলেন । 

যেরূপ অগ্নি বুগান্তকালে ভূত সকলকে ভক্মাসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ 
দ্রোণতনয় অসংখ্য বীরগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন বৌরব- 

সৈন্য সকল সেই অরাতিনিপাতন দেবরাজ সদৃশ ড্রোণতনয়কে সমুচিত 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

স্প্প্প উট ০ ছা 
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হে মহারাজ ! অনস্তর ধর্্মরাজ যুধিঠির ও ভীমসেন অশ্বথামাকে পরি" 
বেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে রাজ দূর্যোধন দ্রৌণাঁচার্য্যের সহিত পাগুৰ- 

গণের প্রতি ধাঁবমাঁন হইলেন। তত্কালে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম 

আরম্ত হইল। রাজ! যুধিঠির কুদ্ধ হইয়া! অধষ্ঠ, মালব, বঙ্গ, শিবি ও 
ব্রিগর্ভ দ্িগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন 
ুদ্ধহু্মদ অভীষাহ ও শুরসেনদিগকে শর সমূহে ছেদন করিয়া শোণিত 

ধারায় গুঁতল কর্দমময় করিলেন। মহাবল পরাক্রাস্ত অর্জন, যৌধেয়, 
অপ্রিজ, মদ্রক ও মালবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ 'করিলেন। হস্তী সকল 
বেগগামী শরদ্বারা সমাহত ছুইয়1 শূর্গদ্বয়সম্পন্ন ভূধরের ন্যায় ধরাতলে 
নিপতিত হইল। করিশুগড সমুদয় খণ্ড খণ্ড ও ইতস্তত: ঝিল ?ত হওয়াতে 
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সমরক্ষেত্র চঞ্চল ভুঙগগ সমুদায়ে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 

কনকচিত্রিত ছত্র সমুদয় ইত্তস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে রণভূমি চক্র ক্র্ধ্য 
প্রভৃতি গ্রহগ পরিবৃত গগণম গুলের ন্যায় শোৌভ। ধারণ করিল । 

তখন দ্রোণাচার্য্ের রথাভিমুখে নির্ভয়ে সংহাঁর কর, প্রহার কর, 
বিদ্ধ কর, ছেদন কর, এই প্রকার ভয়ঙ্কর শব্ধ সমুখিত হইতে লাগিল। 

তখন মহাবীর দ্রোণ রোষপরবশ হইয়া সমীরণ যেরূপ মেঘম-গুল অপ- 

সারিত করে, তভ্রপ বায়ব্যান্্ত দ্বারা পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে 

আরম্ত করিলেন। পাঞ্চালগণ ভ্রোপশরে মাহত হইয়া ভীমসেন ও 

মহাবীর পার্থের সমঞ্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর 

তীমসেন ও অর্জুন তদ্দর্শনে অসংখ্য রথারোহী সৈন্য সমভিব্যাভারে 
অবিলক্বে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং অজ্ভুন দ্রোণাচার্যের দক্ষিণ 

পার্খ ও ভীমসেন বাম পার্খ্ অবলম্বন পুর্বক তাহার প্রতি নিরন্তর শর 

বর্ণ করিতে লাগিলেন। তথন পাঞ্চাল, ত্যগ্য়, মৎস্য ও সোমকগণ 

ভীমসেন ও পার্থের অনুগামী হইলেন। তন্দর্শনে রাজা ছ্ূর্যোধনের 

পক্ষীয় মহারগন অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আচাধ্যের সাহান্যার্থ 

তাহার নিকট গমন করিলেন। তখন দিক্মুগুল প্রগাঢ় অন্ধকারে সমা- 

চ্ছন্ন এবং নৈন্যগণও নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। মহাবীর ধন- 
য় ইত্যবসরে কৌরবসৈন্যগণকে পুনরায় বিদীর্ণ করিতে আরন্ত করি- 

লেন। সৈন্যগণ অর্জনশরে একান্ত নিপীড়িত হইয়! চতুদ্দিকে পলায়ন 
করিতে আরম্ভ ধরিল এবং কৌন কোন নুপতি স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগ 

পূর্ব্বক পার্থভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। তখন 

মহাবীর দ্রোণ, রাজ ছুর্য্যোধন ও অন্যান্য যোপগণ কোনক্রমেই তীহা- 

দিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না] । 

“শিস ও সি 

ভ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় । ১৬২ 
সপ স্প্রে 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এঁ সময় মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তকে 
শরাঁসন বিকম্পিত করিতে দেখিয়া ক্রেতধভরে স্বীয় সারথিকে কহিলেন, 
হেত! আমাকে শীঘ্র সৌমদত্তের নিকট লইয়া! চল। আমি নিশ্চয় 
কছিতেছি ফে এ কুরুকুলাঁধম জাহিলিকপুত্রকে সংহার না করিয়া সংগ্রাম 
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হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইৰ না। সারথি সাভ্াকির আদেশাহসারে মনো- 
মারুতগামী, শঙ্খবর্ণ, অন্ত্রাধাতসহিষ্ণ সিদ্ধুদেশীয় অশ্বগণকে সঞ্চালন 

করিতে আর্ত করিল। পূর্বে অস্থুরঘধোদ্যত দবরাজ ইন্দ্রের অশ্বগণ 
তাহাকে যেরূপ বহন করিয়াছিল, মহাবল সাত্যকির অশ্বগণও তাহাকে 

সেইরূুপ*বহুন করিতে লাগিল। তখন মহাবাছ সোমদত্ত সাত্যকিকে 

মহাবেগে যুদ্ধাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া! জলধারার ন্যায় শরধার! 

বর্ষণ পূর্বক জলধর যেরূপ দিবাকরকে আচ্ছুন্ন করে, সেইরূপ তাহাকে 

সমাচ্ছন্ন করিলেম। সাত্যকিও অসন্ত্রান্তচিত্তে শরনিকর দ্বার কুরুপুক্গব 

সোমদত্তের চতুর্দিক সমাবৃত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সোম- 

দত্ত ষষ্টিশরে মধুকুলসম্ভূত সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ কথি-প%। মহাবল- 
শালী সাত্যকৰ্িও তাহাকে অসংখ্য শাণিত শরে বিদ্ধ করতে লাগিলেন । 

মহারাজ ! এইরূপে এ মহাবীরদ্বয় পরস্পরের শরসমূহে ক্ষত বিক্ষত ও 
শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বসস্তকালীন স্থপুম্পিত কিংশুক তরুর ন্যায় 

শোভা ধারণ করিলেন। তত্কাঁলে তাহার! রোষারুণনেত্রে পরস্পরকে 

দগ্ধ করিয়াই যেন রথবস্ট্ে মঞ্লাকারে বিচরণ করত বারিধারাবী 
রারিদের ন্যায় ভীষণ মুর্তি ধারণ পৃর্বক রণস্থলে অবস্থান করিতে 

লাগিলেন। শ্রীদুইৰীর শবক্ষত গাত্র হইয় শল্লবীদ্বয়ের ন্যায়, হেমপুঙ্খ 

শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোন্তবিরাঞ্জিত বনস্পতিদ্বয়ের ন্যায় এবং 

শর্সন্দীপিত গাত্র হইয়া উক্কাসমাবৃত কুঞ্জরদ্ধয়ের ন্যায় শোভমান 
হইলেন। 

তখন মহাবীর সোমদত্ত অর্থচন্ত্র বাণ দ্বার| সাত্যকির শরাঁদন ছেদন 

পূর্ব প্রথমতঃ তাহাকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার 

প্রতি দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ অন্য এক 

সুদৃঢ় শরামন গ্রহণ পূর্বক সোমদত্তকে পাচবাণে বিদ্ধ করিয়া সহ্াস্যমুখে 

ভল্প দ্বারা তাহার হেমময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সোমদত্ 

স্বীয় রথকেতু ভূতলে পাতিত দেখিয়া অসন্তরান্ত চিত্তে সাত্যকিকে পঞ্চবিং* 
শতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি অতিমাত্র কুদ্ধ হইয়া নিশিত 

ক্ষুরপ্রশন্ত্র স্বারা ধনুষ্ধর সোমদত্েের ক্র-স্থৃত শরাসন ছেদন পুর্ববক হেমপুঙ্খ, 
সন্নতপর্ব শত বাণ দ্বারা তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল- 
শালী মহারথ সোমদত্বও শীত্ব অনা শরাসন গ্রহণ পূর্বক যুযুধানকে শর 

সমূহে আবৃত করিলেন । মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধপরবশ হইয়! 
সোমদন্ধকে বিদ্ধ কবিন্তে লাগিলে, সোরদস্তঙও তীাহাকে* শরনিকরে 
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নিপীড়িত করিভে আরস্ত করিলেন । উসপময় ভীমসেন সাকির পাছা 

য্যার্থ সোষদত্তকে দশ শরে প্রহার করিলেন। মোমদত্ত তদর্শনে অস- 

'ম্্রাস্তচিত্তে ভীমমেনকে শর সমূহ দ্বার! বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনস্তর 

মহাবল পরাক্রাত্ত সাত্)াক সোমদত্তের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয্া সুদৃঢ় 
পরিঘান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । কুরুকুলসভ্ভৃত সোমদত সেই ভীষণ পরিঘ 
মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়! হাস্য করিতে করিতে উহা ছুই খণ্ডে 

ছেদ্দন করিয়া ফেলিলেন।, মহারাজ! সেই লৌহময় মহান পরিঘ 
সোমদত্তশরে দ্বিধা ছিন্ন হইয়া! বজবিদারিত গিরিশিখরের ন্যায় নিপতিত 

হইল। : 
অনস্তর শিনিবংশসম্তত সাত্যকি সহ্াস্যবদনে এক:ভলীস্্র দ্বার] 

সোৌমদত্ের শরাসন ও পাঁচ শর দ্বার! শরমুষ্টি ছেদন করিয়! চারি শরে 

অশ্বগণকে যমসদনে প্রেরণ করত আনতপর্ধ ভল্লান্ত্র দ্বারা সারথির শির- 

শ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ততপরেই তাহাকে লক্ষা করিয়া শিলাশা- 

ণিত স্বর্ণপুঙ্খ প্রজ্লিত অনলতুল্য এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন 
মহারাজ! সেই সৈনেয়নির্,ক্ত শর শ্যেন পক্ষীর ন্যায় মহাবেগে সোম- 

দত্তের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। রথিপ্রবর মহাবাঁছু সোমদত সেই 
শরদ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 

হইলেন। কুরুসেনাগণ মহারথ সোমধত্তকে নিহত দেখিয়! বহুসংখ্যক 

রথ সমভিব্যাহারে সাত্্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। 

এদিকে পাগুবগণ সমস্ত প্রভদ্রক ও অসংখা সৈন্য সমভিব্যাহারে 

দ্রোণসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ধর্্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধপরবশ 
হইয়া! দ্রোণের সাক্ষাতেই তাহার সৈনিকগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগি- 
লেন। মহাঁতেজ৷ দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়] ভ্রুত 
বেগে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন ত্রবং স্ুতীক্ষ সাত শর নিক্ষেপ পূর্বক 

তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। ধর্মরাজ যুধিঠিরও জুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচাধ্যকে 
পাচবাণ দ্বার] প্রতিবিদ্ধ করিলেন। দ্বিজপত্তম দ্রোণ যুধিঠিরের শর- 

নিকরে গাঁ়তর বিদ্ধ হইয়! ক্রোধে স্যকণী লেহন করত তাহার 
ধ্বজ ও কান্মুক-ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজেসত্বম যুধিষ্ঠির তৎ- 

ক্ষণাৎ অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পুর্ধবক অশ্ব, সারখি, ধ্বজ ও রথ 

সমবেত দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন ।. তদ্দর্শনে সকলেই চমতকৃত হইল । দ্বিজ- 

সন্তম দ্রোণ যুধিষিরের শর সমূহে প্রপীড়িত হইয়া এমনি কাতর হইলেন 
য়ে, ততকাজে। তাহাকে মুহতর্কাল অবসন্নভাবে রথোঁপরি অবস্থান করিতে 
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হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সংস্তা লাভ কবিষা ক্রোধাম্থিত চিত্তে ভুজগে র 
ন্যার নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বায়বান্্র নিক্ষেপ করিলেন । মহাঁবলশালা 

যুধিষ্ঠির নিভীঁক চিত্তে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই বায়ব্যান্ত্র নিরাকৃত করিয়। 
প্রেণের সুদীর্ঘ চাপ ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। 

এ&ঁ সময় মহাত্মা! বাসুদেব কুস্তীনন্দন যুধিটিরকে সম্বোধন পূর্বক কহি" 

লেন, হে মহারাজ! আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। 

আপনি দ্রোণের সহিত ধুদ্ধে বিরত হউন। উনি সমরস্থলে আপনাকে 

গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যত্র করিতেছেন; অতএব উহার সহিত যুদ্ধ করা! 

আপনার কর্তব্য নহে । বিশেষতঃ যিনি উহার বিনাশার্থ এই জ্গতীতলে 

জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই উহাকে সংহার করিবেন; অতএব আপন 

দ্রোণাচাঁধ্যকে পরিত্যাগ পূর্বক যে স্থানে রাজ দুর্যোধন অবস্থান করিতে- 

ছেন, সেই স্থানে গমন ককন। নরপতিগণের নরপতি ভিন্ন অন্য কাহারও 

সহিত সংগ্রাম করা অভিপ্রেত নহে; অতএব মহাবল পরাক্রাস্ত ভীম যে 

স্থানে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথ 
সমূহে পরিবৃত হুইয়! সেই স্থানে গমন করুন| 

অরিনিহ্দন ধর্শরাজ যুধিঠির মহাত্া বাস্ছদেবের এই কথা অবণে 

ক্ষণকাল চিন্তা করত দ্রুতবেগে ভীমসেন সমীপে গমন পূর্বক দেখিলেন, 
মহাবীর বুকোদর বিবৃতানন অস্তকের ন্যার কে্ধিরবসেন। বিনাশ করি- 

ছেন । তখন দর্ম্বনন্দন যুধিষ্ঠির প্রান্ট কালীন জল্দগঞ্জনসদৃশ রথনিঘৌষে 
বন্গুধাতল নিনাদিত করিয়া শক্রহন্তা ভীনসেনের পাঞ্চিদেশ গ্রহণ করি- 

লেন। এ দ্দিকে দ্রোণাচার্য ও দেই গ্রদোন সময়ে পাঞ্চলদিগকে বিদ্রা, 
বিত করিতে লাগিলে! 

আস্ত পাস্পিসা্। উঠ তা তি তা 

ব্রিষষ্ট্াধিক শততম অধ্যায় । ১৬৪। 

হে রাঁজন্! এইরূপে সেই উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম প্রবর্তিত 
এবং অন্ধকার ও ধূলিজালে ভূমণ্ডল সমাবৃত হইলে, ক্ষত্রিয়প্রধান যোধগণ 
পরস্পরকে আর অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না । তত্কালে তাহার! 

কেৰল স্ব স্ব নাম কীর্তন ও অনুমানন্বারা সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । 

অস্মৎপক্ষীয় মহাবীর দ্রোণ, কপ ও কর্ণ এবং বিপক্ষ পক্ষীয় ভীম, ধুষ্টহ্যক় 
ও দাতযকি ইহারা উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে বিক্ষোভিতু করিতে আরম 



৪১২ মহাভারত । 

করিলে, তাহার! চতুর্দিকে ধাবমান হইল এবং স্থলিতবুদ্ধি হইয়া পরস্প 
রকে সংহার করিতে লাগিল। সহ্ত্র সহশ্র মহারথও সেই ঘোরতর অন্ধ 
কারে একান্ত বিমোহিত হইয়।৷ পরস্পর সম্পহ্থারে প্রবৃত্ত হইলেন। 
প্রধান প্রধান বীরগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই ঘোরতর তিমিরাবৃত 

রণস্থলে নিতান্ত শঙ্কিত ও বিমোহিত হইতে লাগিল। . 
ধৃতরাষ্ট কহিলেন, হে সহীয়। তোমরা পাণ্ডবগণ কর্তৃক সমালোড়িত 

ও হীনতেষ্ এবং গাঢ়তর শন্ধকারে নিমগ্ন হইলে, তোমাদিগের মনে 
কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল? অরি কি রূপেই ৰা সেই তিমিরাচ্ছন্ন 
প্রদেশে অন্মৎ পক্ষীয় ও পাৰ পক্ষীয় সেনাগণ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ? 

সঞ্চয় কহিলেন, হে রন ! এ সময় স্নোপতিগণ দ্রোণের অন্ুমতি- 

ক্রমে হতাবশিষ্ট দৈনা সকল সংগ্রহ করির়। পুনরায় ব্যুহ নির্দীণ করিলেন । 
উহার অগ্রভাগে দ্রোণাচাঁধা, পশ্চাদাগে শলা এবং উভয় পার্থ অশ্বশ্ামা 

ও শকুনি অবস্থিত রহিলেন। রাজ ছুর্যোধন স্বয়ং সেই সৈনাগণের তত্বাব- 
ধারণ করিতে লাগিলেন এবং পদাতিগণকে সান্তনা পূর্বক কহিলেন, হে 
পদাতিগণ। ০ (মর। অস্ত্র শস্ত্র পবিভ্তাগ পূর্বক প্রজ্।লত প্রদীপ সকল 

গ্রহণ কর। পদ।ন্তিগণ তাহার অংজ্ঞান্সারে প্রহৃষ্টচিত্তে প্রজলিত প্রদীপ 

সকল গ্রহণ ক্টরিল। দেবর্ধি, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, অগ্দর, «াগ, যক্ষ ও কিন্নর- 

গণও্ কৌতুহলা ত্রাস্ত হইয়া গগনমগুলে অবস্থান পূর্বক প্রদীপ গ্রহণ 
করিলেন । 1দস্দগবতারা এবং মহর্ষি নারদ ও পর্বত রাজ ছুর্যযোধনের 
হিতসাধ :: : গন্ধি ততৈলদংযুক্ত প্রদীপ সকল অস্তরীক্ষ হইতে নিক্ষেপ 

করি” 12; ৭1 তখন সেই*ঘোরতর সংগ্রামে প্রীবৃত্ত সৈন্য সকল অনল- 
প্র: এবং মাহ আস্বণ ও প্রহারার্থ ন“ক্ষপ্ত মার্জিত দিব্য অস্ত্র প্রভায় 
উত্ভ।' 1 হইয়া উঠিল । কৌরবগণ প্র-ত রথে পাঁচ পাচ, প্রতি গজে 
'হশ ও প্রতি 'অঙ্থে এক এক প্রদীপ প্রজালিত করিলেন। তখন সেই 
পালন1-) মাপা বৰ মেনাগণকে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। সেনা 

গণ দীপ ৬ পদা.তগণ কর্তৃক পরিশোভিত হইয়া নভোমগুলশ্থ বিছ্যদ্দাম 

বিলসিত জলদাবলির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল। সহারাজ ! এইরূপে সৈন্য 
সকল প্রকাশিত হইলে, অনলসম ভেজন্বী, হ্মবন্ধারী ফ্রোণাচার্য্য 
তাহাদিগের মধ/গত হইয়া মধ্যাহ্ুকালীন প্রচ মার্তণ্ডের ন্যার অপূর্ব 
শোভা ধারণ করিলেন। হে আজমীঢ়! ততকালে প্রদীপপ্রভা শ্বর্ণময় 
আভরণ, নিষক, তুণীন ৭ স্থশাণিত অন্ত্রসমূছে নিপতিত হইয়া গ্রতিফলিত 

হইতে লাগিল,এন্ং শৈক্য লৌহময় গদা, গুভ্রবর্ণ পরি, রথশক্কি ও শব্ষি 



দ্রোণ পর্ব । ৪১৩ 

সকল বীরগণ কর্তৃক বিঘূর্ণিত হইয়! পুনঃ পুনঃ প্রদীপ সকলের প্রতি প্রভা 
উৎপাদন করিল । যোধগণের ছত্র, চামর, অসি, প্রদীণ্ড মহোক্কা ও দৌছু- 

ল্যমান স্ব্ণমালা সকল সমধিক শোভ1 পাইতে লাগিল। মহারাজ ! 
এইরূপে সেই সকল সৈন্য অস্ত্র, দীপ ও আভরণপ্রভায় সাতিশয় প্রকাশ- 
মান হইল । রুধিরলিপ্ত সুশাণিত শত্্র সমুদায় বীরগণ কর্তৃক বিধুনিত হুইয় 
প্রাবুটকালীন বিছ্াতের ন্যায় প্রভাজাল বিস্তার করিতে লাগিল। শক্রসং- 

হারার্থ মহাবেগে ধাবমান, কম্পিতকলেবর জনগণের মুখমণ্ডল সমীরণ 

সঞ্চালিত মহাপস্ের ন্যায় শোভমাঁন হইল । অধিক কি, তত্কালে পাদ- 

পদল সমাচ্ছন্ন মহারণা প্রচণ্ড দাবানলে প্রজলিত হইলে, দিবাকরের 

প্রভা যেমন সমধিক হুইর' থাকে তদ্রপ সেই মহাভয়ঙ্কর সমরে কৌরব- 
সেনাগণের প্রভা অপেক্ষাকৃত অধিক হয়৷ উঠিল। 

তখন পাগুবগণ অস্মৎ পঙ্গীয় সৈন্যগণকে দীপম্লায় প্রকাশিত 

নিরীক্গণ করিয়! স্বীয় সৈন্যমধ্যে পদাতিগণকে প্রবোধিত করত সেই 
কার্ষে।র অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার! প্রতি গজে সাত সাত, প্রতি 

রথে দশ দশ, প্রাত অশ্বের পৃষ্ঠে ছুই ছুই প্রদীপ গজ্বালিত করিলেন । ধবগ 
এবং সমস্ত সেনার পার্খ পশ্চাৎ অগ্র ও মধ্যভাগে অসংখ্য দীপ প্রজ্মলিত 

হইল। হেরাজন্! এইন্ূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে অংসখ্য দীপ 
প্রজ্বলিত হইতে লাগিল । গজ, অশ্ব ও রথের উপর এবং পদাতিদিগের 

হস্তে অসংখ্য দীপ থাকাতে পাগবসেন? আলোকময় হইল। হে রাঁজন্! 

সেই সকল সৈন্য দীপদ্বারা উদ্ভাসিত হুইয়? স্র্থযাভিতপ্ত অনলের ন্যায় 

অধিকতর তেজস্বী হইয়! উঠিল। উভয় পক্ষীয় প্রদীপপ্রভায় পৃথিবী, 
অন্তরীক্ষ ও দ্িক্বিদিক্ অলোকময় হইলে, আপনার ও পাওবদিগের 
সৈন্য সকল নুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল । দেবতা, গন্ধর্র্ব, ষক্ষ, অগ্দর 
ও সিদ্ধগণ নভোমগুলগত আলোকপ্রভাবে উদ্বোধিত হইয়া তথায় সমাগত 

হইলেন । তখন সেই সমরভূমি দেব, গন্ধর্বব, অগ্পরা ও সিদ্ধগণ এবং রণ- 
নিহত সর্গারোহণে প্রবৃত্ত যোদ্ধ বর্গে সমাকুল হওয়াতে স্থরলোকের ন্যায় 

বোধ হইতে লাগিল । এ সময় সেই হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকুল, দীপ 
সমুদায়ে প্রদীপ্ত, নিহত ও পলারিত অশ্বগণে সঙ্গুল, সং যোধগণে 
সমাকীর্ণ, অসংখ্য নরনাগাশ্বসম্পন্ন সৈন্য সকল সুরান্থর বাহের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এর সমরে শক্তি সমূহ প্রচণ্ড ৰায়ু, রথ সমুদ্রাক় 
মেঘ, গজ ও অশ্বগণের গম্ভীর গর্জন মহানির্ধোষ, শোপিতগ্রবাহ জলধারা 
স্বরূপ বোধ হইল। মহারাজ! সেই অনলকর সমরে মহা! দ্থিজ শ্রেষ্ট 



৪১৪ মহাভারত | 

দ্রোণ বর্ষধাবপাঁনে প্রচণ্ড কিরণবিবীণকারী মধ্যাডুকালীন দিবাকরের 

নায় সৈন্যগণকে শরনিকরে সম্তাপিত করিতে লাগিল। 

চতুঃষষ্ঠধিক শততম অধ্যায় । ১৬৪। 

হে রাঁজন্! এইরূপে সেই ধূলিপটল সমাচ্ছাদিত সমরাঙ্গন প্ররীপ- 

' শিখায় গ্রকাশিত হইলে, রথিগণ পরস্পরকে সংহাঁর করিবার অভিলাষে 

শস্ত, প্রাস ও অসি গ্রহণ পূর্বক তথায় উপস্থিত হইয়! পরস্পরকে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। এ সময় সেই সহজ সহ প্রদর্থপ, রত্ব খচিত হেমদও 
দেব গঙ্গর্ব গৃহীত গন্ধতৈলে সুৰাঁসিত সমধিক প্রোদ্দীপ্ত দীপের গ্রভায় 
রণস্থপ গ্রহপরিপুর্ণ গগণমগুলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহোক্! 

সমুদায় লোকাভাৰে পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন, প্রজ্জলিত 

হুইয়। উঠিল। প্রাবৃটকাঁলীন প্রদোঁষে মহীরুহ সকল খদ্যোত পরিপূর্ণ 

হইয়। যেরূপ সুশোভিত হয়, দিত্বগুল প্রদ্দীপ প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া 

সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হইল । তখন কুরুরাজ ছুর্যোধনের আদেশাহথুসারে 

হস্ত (রোহিগণ হস্ত্যারোহিগণের সহিত এবং রখিগণ রথিগণের সহিত 

কুতৃহল সহকারে অতি ভীষণ সংগ্রাম করিতে আরম্ত করিল। হে রাজন্। 
এই”ম.পে সেই চতুরঙ্গিণী সেনা অতি ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, মহাবীর 
ধনঞ্জয় অবিলম্বে ভূপালগণকে সংহার করিয়া! কৌরব ধৈন্যদিগকে বিদ্রা- 
বিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

ধৃতরাই্ই কহিলেন, হে সপ্জয়। একান্ত ছুদ্ধর্ধ ও নিতীন্ত অসহিষ্জ মহা- 

বীর ধনঞ্য় ত্ুদ্ধ চিত্তে আমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলে, তোমাদিগের 

চিত্ত কি প্রকার হইল? এবং আমার তনয় তুর্ষ্যোধনই বা” ততৎকালোচিত 

কি কর্তব্য অবধারণ করিল? কোন্ কোন্বীর ধনঞ্জয়ের প্রতুযুদ্গমন 
করিলেন? আর কোন্ কোন বীরই বাঁ সময়ে আচাধ্য দ্রোণকে 

রক্ষা! করিতে নিযুক্ত হইলেন ? হে সপ্তায়! মহাবীর দ্রোণাচাধ্য যৎকালে 

সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, ততৎ্কালে কোন্ কোন্বীর তাহার দক্ষিণচক্র ও 

« কোৌন.কোন, বীর তাহার বামচক্র এরং কোন কোন বীরই বা তাহার 
পশ্চান্তাগ.রক্ষা করিতে লাগিলেন ? আর কাহারাই বা তাহার অভিমৃখে 

, শ্বমন করিলেন ? ছে সঞ্জয়! যিনি রথবর্তেনৃতয করিতে করিতে পাঞ্চাল 

'স্ন্যমথে প্রবেশু করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর দ্রোণাচার্ধ্য কি প্রকারে: 
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কাঁলকবলে নিপতিত হইলেন হে সঞ্জয়! তুমি শক্রপক্ষীয়দিগকে 
অব্যগ্র,অপরাজিত ও স্ৃষ্ট এবং মত্পক্ষীয় রথিগণকে রথ বিহীন ও অন্যানা 
যোধগণকে বিনষ্ট, বিবর্ণ ও বিপ্রবীর্ণ বলিয়া! নিশি করিতেছ। 

সপ্থক্স কহিলেন, হে রাজন্! বাঁজ। ছুষ্যোৌঁধন সংগ্রাষার্থী ড্রোণাচার্যের 
অভিপ্রান্র পরিজ্ঞাত হইয়া €সই যাঁমিনীতে স্বীয় বশবত্তী ভ্রাতা মহাবল 

পরাক্রাস্ত বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুপার? ছুর্ধর্ষ 'ও দীর্ঘবাহ এবং তাহাদিগের 

অন্থঠরগণকে কহিলেন যে, তোমর। যত্বপূর্বক (দ্রোণাচার্যের পশ্চান্তাগে 

অবস্থান করত তাহাকে রক্ষা কর | হার্দিকা তাহার দক্ষিণ চক্র এবং 

শল্য বাগ চক্র, হতাবশিষ্ট ত্রিগর্ভদেশীয় মহাবীরগণ তীহার পুরোভাগ 

রক্ষার্থ নিযুক্ত হউন। আচার্য্য দ্রোণ ক্ষমাশীল; বিশেষতঃ পাণবগণ 
নিতান্ত যত সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে । অতএব তোমর। সকলে 

এক মতাবলম্বী হইয়া তাহাকে রক্ষা কর 1” আচার্া দ্রোণও বলবান, 

ক্ষিপ্রহস্ত ও বিক্রমশালী। সোমকগণসমবেত পাগুবগণের কথা কি বলিব, 

তিনি একাকী"দেবগণকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হন। অতএব তোমর! 

সকলে সমবেত হইয়া মহাবীর ধুষ্টছ্যন্ন হইতে ছুদ্ধর্ষ দ্রোণাচার্যকে রক্ষা ক- 
রিতে যত্ববান হও ।পাগুবসৈন্যমধ্যে ধৃষ্টহ্যক্স ব্যতীত আর কেহই দ্রোণকে 

পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে নাঃ অতএব তোমারা জীবিত নিরপেক্ষ হুইয়। 

তাহাকে রক্ষা করিলে, তিনি অনায়াসে সোমক ও স্যপ্রয়গণকে নির্মূল 

করিতে সমর্থ হইবেন। সেনামুখস্থিত স্থঞ্জয়গণ বিনষ্ট হইলে, অর্বহীমা 

নিশ্চয়ই ধৃষ্টহ্যকে সংহার করিতে পারিবেন । মহাৰীর ধনগ্রয় কর্ণের 
নিকট পরাজিত হইবে এবং আমি ও বর্মধারী বুকোদর প্রভৃতি অবশিষ্ট 

পাগডবদিগকে পরাজয় করিব।, তাহা হইলে অন্যান্য যোধগণ সহস! 
বীর্ধ্যহীন ও আমার অনস্তকালব্যাপী জয় লাভ হইবে. সনেহ নাই। 
অতএব তোমরা সমারাঙ্গনে মহাবীর দ্রোণকে রক্ষা কর। 

হে ভারত । আপনার তনয় রাজ? দুর্য্যোধন সেই রজনীযোগে সৈন্য- 

দ্িগকে এইরূপ অন্মতি করিলে পর, বিজয়াভিলায়ী উভয় সৈন্যদিগের 

ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল । মহাবীর ধনগ্রয় কৌরব সৈন্যদিগকে এবং 
কৌরবগণ ধনঞ্জয়কে বছুবিধ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

মহাবীর অশ্বথাম। জ্রপদরাঁকে এবৎ দ্রোাঁচার্ধা স্থঞয়গণকে সন্গতপর্ধ্ব 
শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত 
পাঞু, পাঞ্চাল ও কৌরব সৈন্যগণের ঘোরতর আর্তনাদ সমুখিত, 
হইল। হে রাজন! সেই নিশাকালে *যেরূপ ভীষণ* স্ঃগ্রাম উপস্থিত 



৪১৩ মহাভারত । 

হুইয়াছিল, তন্রপ সংগ্রাম আমাদিগের বা পূর্বতন লোক সকলের কখন 
নয়নগোচর হয় নাই। 
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পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় । ১৬৫। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! এইরূপ সর্ধলোক ক্ষয়কর অতি ভয়াবহ 

রাত্রিষুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ধর্দশরাজ যুধিষ্ঠির বিপক্ষ হস্তী, অশ্ব ও মন্য্যগণের 
ংহারার্থ পাঞ্চাল, পাওব ও স্গ্রয় প্রভৃতি স্বপক্ষীয় যোধগণকে কহিলেন, 

হে বীরগণ! তোমর] জিঘাংস্থ ₹ইয়। দ্রোণের প্রতি ধাবমান হও । পাঞ্চাল 

ও স্যঞ্জয়গণ যুধিষ্টিরের আদেশানুলারে অতি ভীষণ ধ্বনি করিতে করিতে 
আচার্ধযাভিযুখে ধাবমান হইলেন। তখন অন্মপক্ষীয় যোধগণও ক্রোধ- 

ভরে গর্জন করত শক্তি, উৎসাহ শ পরাক্রম অন্থপারে তাহাদিগের অভি- 

মুখে গমন করিলেন । মহাবীর ক্ৃতবর্্ম! ঘুধিষ্টিরের প্রতি ধাবমান হইলেন । 
রণবিশারদ কুরুকুলোত্তব ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে মত্ত মান্ঙ্গের ন্যায় আচা- 

র্যাভিমুখে গমন ও চতুদ্দিকে বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়] তাহার অভিমুখে 
আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ সহদেবকে আচাধ্যের গ্রহণার্থ 

সমুত্ছ্ক অবলোকন করিয়া তাহাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

রামর্ঠ'ছূর্ষ্যোধন জীবিতাশ। পরিশ্যাগ পূর্বক বিবৃতানন কৃভান্তের ন্যায় 

স্নমাগত প্রতিপক্ষ ভীমসেনের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন । শকুনি 

লমরনিপুণ ষোধগণাগ্রগণ্য নকুলকে, কৃপাচাধ্য মহাবীর শিখণ্ডীকে, দুঃশা- 

সন ময়ূরসবর্ণ অশ্বযোজিত রথে সমারূঢ় প্রতিবিন্ধকে, পিতৃনম প্রভাবশালী 

অশ্ব্খাম! মায়াবিশারদ সন্মুখাগত ভীমতনয় ঘটোৎ্কচকে, বুষসেন অসংখ্য 

সৈন্য ও পদাঙগগসমূহে পরিবেষ্ঠিত দ্রাণাচার্ধ্যগ্রহণীভিলাষী দ্রপদকে, 

ক্ুদ্ধচিত্ত মদ্ররাজ ্রোণবিনাশার্থ সমাগত বিরাটকে, নিশাচরা গ্রগণ্য 
অলম্বষ যোধগণ শ্রেষ্ঠ মহাবীর ধনঞ্ুয়কে, এবং কৌরবপক্ষীর অন্যান্য 
বীরগণ পাগুবপক্ষীয় যোৌধগণকে নিবারণ করিতে গ্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর 
চিত্রসেন, নকুলতনয় শতানীকক্ষে ্রতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শর- 

জাল বর্ধণ পূর্ববক তাহাকে রুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় 
ধষ্টছায় শক্রনিশ্দন ধনুদ্দরাগ্রগণ্য দ্রোণাচাধ্যকে নিবারণ করিতে আরস্ত 
করিলেন। এ সময় হস্ত্যারোহী যোধগণ শক্রপক্ষীয় হস্তাক্লোহিগণের 
সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রর্ত্ব হইয়া পরস্পরকে বিমর্দিত করিছে 
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লাগিল । অস্বগণ সপক্ষ পর্হের নাষ মছাবেগে পরস্পরের অভিমুখে 

ধাবমান হইল । শশ্বারেহিগণ প্রাস, শক্তি ও খষ্টি গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ 
পরিত্যাগ পৃর্রবক অস্বাবোহিগণের সহিত যুদ্ধ বরিতে লাগিল। যোধগণ 

গদা মুষল গ্রহ্থতি বিন মন্্ দ্বারা সমবে পরস্পরকে প্বনষ্ট করেছে 

প্রবৃস্ত হইল 

হে রাঁজন্। ভীরভূমি যেব্ধপ সমুদ্ধ,ন আর্ণবকে নিবারণ কবিষা পাক, 
সইরূপ কৃতবন্ধমা ক্রোধভতর ধর্মরাঁজ বুধিষ্ঠিরট ক নিবারণ করিনে লাগি 

লেন। এ সময় ধস্মপুত্র যুদিটটিৰ গ্াথযৃতঃ হার্দিকানে পাচ ও তৎপবে 

'বণশতি শরে বিদ্ধ করিরা থাকু থাক্ বলিয়া আাক্কালন কর্রিতে প্রবৃজ 
»ইতোন । মভাবীব কৃতবন্পা গৃধিষ্িবে আফালনে সাহিশয বোষপল বশ 

হইব হর্স দ্বারা তাহার শরাদন ছেদন পূর্বক ভভাতকচে পাট শত 

“দ্ধ কবিলেন , তন ধন্মবাজ হলিচির পা আনা শবামল শ্রহণ পুবর ক 

দ* নাঁশে ভাদ্র বা ও বক্ষ-স্ল কিছ, কারান হাদিকা পন্মপূত্রে 
ববৃক্ধ ৪ সাতিশয ক্রু হইযা বদি এপতলবুহরু ভাহতাক সাভবািছ 

“নদী ডত করিলে, বুধিষ্টির ঠাহার শ্বাসন ৪ শরম্টি ছেদন কারয়া টাক 

পরত পটিশাশিত ভগ্রাস্থ প্রযেগি পুন ক সিহনতত পরনিজাশ কারতে 

প্রবন্ধ হইলেন ' সুংধষ্টিরনিষ্ম ক ই সমুদয় হল বুনন াবিত ভনন্কন 

প্গজনের ন্যায় কৃতিবন্মার মহামুশয শ্বণপুহি করত চুদ করিস! ভঁগাচড 

মঙাবীবৰ কুহবন্ছা হিসেমমবে: অনা শরাসন শর 

পুর্্বক ধন্মুবন্জ যুণ্ধব্ভিবাক প্রথমত প্টি ও ইইপিতরে দক শব হি 

করেতে লাগেলেন। 

ভানজ্তব ম্হাবাজ সুর্দষ্ঠিব শরানন পার্তাাশ পুন্ব ক হাদিব্যের প্রতি 

কু পন্নগনদবপ ভীবদ শক্তি নিক্ষেপ কিন? যুধিষ্রিবশিন্ম কত সেই সব, 
চিত্রিত শক্তি কতবন্মার দক্ষিণ খাভদ ডু .তদ কর্রয়া ভগঞ্জে প্রবিষ্ট হইল । 

এই অবসরে ধন্মরাজ সুধিষ্ঠিব পুপর্বাব, শরাসন গর 

কহবন্মাক্চে সনাচ্ছন্ন করিনে আবম করিলেন? বুষিঃগ্রবীর অতাবীব 

ভাদ্দিক্য তদর্শনে সাভিশয় বোষ পরবশ হইয়া] অদ্ধীনিমেন মরে যুধিষ্টিরের 

অশ্ব, মারখি ও রথ বনষ্ট করিলেন পাপ্তবাশ্রগণা ুর্ধিষ্টিন গঞ্জ শু চন 

গ্রহণ করিলেন: হাদ্দিক)ও এক শাণিত ভল্লপ ধাঁবণ বিয়া তাহার প্রতি 

ধাবমান হইলেন! তখন ধর্মরাজ বুধিষ্ঠির এক নদ ততাসৰ গ্রহণ 

পুর্বক তত্ক্ষণাৎ হার্দকোর প্রতি পরবিত্যাণ করিলেন! নহাবিল ভাবা 

যুধিষ্টিরেব নিশ্মক্ত তোমব দ্রবেগে আাগন্সন ববি আদরিয় হাসামুখ 
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হুইখ$ ছেদন পুর্ধক রোষভরে শরসসুছে যুধিষ্ঠিরকে সনাচ্ছন্ন করত 
তাহার বর্ম্ের উপর নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্মরাজের 

কনকালঙ্কৃত বন্দ কৃতবন্মার শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অশ্বরতলপরিত্রষ্ট 

নক্ষত্রসমূহের ন্যায় ভূতলে স্থলিত হইয়া পড়িল। হেরাজন্! ধর্শরাজ 

যুধিষ্টির এই রূপে হার্দিক্যশরে ছিন্ন বর, বিরথ ও সাতিশয় নিপীড়িত 

হইয়া! তত্ক্ষণাৎ সমরাক্গন হইতে বিনিঃস্কত হইলেন। মহাবীর কৃতবর্্ম। 

যুধিষ্টিরকে পরাজয় করিয়া! পুনর্ধবার দ্োণাচার্য্যের সৈন্যদিগকে রক্ষা 

করিতে লাগিলেন! 

০ 

ষটষষ্ট্যপ্িক শততম অধ্যায় । ১৬৬। 

হে রাজন! মহাৰল পরাক্রাস্ত ভূরি সমাগত মত্তমাতঙ্গ সদৃশ মহাবীর 
সাত্যকিকে নিবাপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল সাত্যকি তদর্শনে 

সাতিশঘ্ রোষপরধশ হইযা। নিশিত পীচ শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলে, 
তাহার কলেবরে রুধিরধার! প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কুরুকুল' 

সম্তত ভূরিও রণবিশারদ সাতাকির বক্ষঃস্থলে দশ বাঁণ পরিত্যাগ করি- 

লেন। এইরূপে সেই ক্রোধান্ধ কৃতাস্ত সদৃশ মহাবীরদ্বয় ক্রোপারুণ নেত্রে 
শরাঁলন বিস্ফারণ পূর্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত ও নিদারুণ শর বর্ণ করত 
পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই- 

রূপে কিয়ৎক্ষণ তাহাদিগের তুল্যব্ষপ সংগ্রাম হইল। অনস্তর মহাবল 

পরাক্রান্ত সাতাকি হাস্য মুখে মহামতি ভূরির শরাসন ছুইখণ্ডে ছেদন 

করিয়। তাহার বক্ষঃস্থলে নিশিত নয়শর পরিত্যাগ পূর্বক তাহাকে 

“ তিষ্ঠ তিষ্ঠ, বলিয়। আম্কালন করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মহাবীর 

ভুরি শক্রশরে ছিন্ন শরাসন ও সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া! ক্রুদ্ধচিত্তে অণ্য শরাসন 

গ্রহণ পূর্বক সাতাকিরে তিন শরে বিদ্ধ করিয়! হাস্যমুখে সুশাণিতভ ভঙ্গ 

হারা তাহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ সাত্যকি শক্রশরে 

ছিন্ন-কার্শুক ও ক্রোধান্ধ হইয়া দ্রুতবেগে ভূরির বিশাল বক্ষঃস্থলে শক্তি 
নিক্ষেপ করিপেন। মহাবল ভূরি সাত্যকিনির্শক্ত ই শক্তির আঘাতে 
চণদেহ হইয়া গগনপরিত্রষ্ট দীপ্তরশ্মি মঙ্গল গ্রহের ন্যাক্ রথ হইতে ভুতলে 
নিপতিত হইলেন। 

হে রাজন !.মহ!বীর অগখ*মা মহাবেছগ সাঁভাকির অভিমুখে মাগ- 
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মন পুর্ববক তাহাকে “তিষ্তিষ্ঠ* বলিয়! তঙ্জন করত জলধর যেরূপ শৈলো- 

পরি বারি বর্ষণ করে, (সইবপত্তাহার প্রতি বাণ বর্ষণ কবিতে আরম্ভ 

করিলেন । প্র সময় মহাবল পরা ক্রান্ত ঘটে'খকচ অঙ্গথামাকে সাতাক্র 

রথ(ভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়। সিংগনাদ পবিন্টাগ পৃব্ধক কর্ছলেন, 

হে জ্চোণতনয় ! তুমি স্থানে অবস্থান কর; জীবন থাকিতে আমার 
নিকট হইতে অন্যত্র গমনে সমর্থ হইবে ন1। কার্তিকের যেরূপ মহিষকে 

বিনষ্ট করিয়াছিলেন, আজ আমিও সেইরূপ তোমাকে সংহার কাব! 

হেব্রঙ্গন্! আমি অদ্যই তোমার সংগ্রাম-্রদ্ধা দূরীভূত করিব, সন্দেহ 
নাই। ক্রোধতাআ্রাক্ষ শক্রনিস্ছদণ খটাৎ্কচ অশ্বখামাকে এই বাক্য 

বলিয়! ক্রুদ্ধ কেশরী যেরূপ নাগরাঁজক্যে আক্রমণ করিতে গমন করে, 

সেইব্ধপ অশ্বখামার অভিমুখে মহাবেগে গমন করিল এবং জলধর যেব্ধপ 
ধরাতলে বারি বর্ষণ করে, সেইকপ অশ্বখার্মার প্রতি রথান্মপরিমিত শর" 

জাল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল! দড্রোণনন্দন আশীবিষোপম শরনিকর 

দ্বারা সেই রাক্ষস-পরিত্যক্ত শরজাল নিবারণ করিয়। তাহার উপর মন্দ" 

ভেদী একশত হ্তীক্ষ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঘটোৎ্কচ অশ্বখামার 

শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া] রণস্থলে সলোম-শল্লকীর নায় শোভা ধারণ 

পূর্র্বক ক্ুদ্চিতে বজসদৃশ শব্দায়মান অতি ভীষণ ক্ষুরপ্র, অদ্িচন্ত্র, নারাচ, 

বরাহকর্থণ নালাক ও বিকর্ণ প্রভৃতি শরনিকরে দ্রোণপুজতকে সমঃচ্ছন্স 

করিতে লাগেল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বথাম] ব্যাকুব্রিত চিত্তে 

দিব্য মন্ত্রপুত ভীষণ শরসমূহ পরিত্যাগ পূর্বক বায়ু যেন্ধপ জলদঞজাল 

ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ এ রাক্ষসনিক্ষিপ্ত বজজসদৃশ সুছ্ঃসহ 
শরনিকর নিবারণ করিতে লাগিলেন। তত্কালে বোধ হইল যেন, 

গগনমার্ণে শরলকল পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে । এ বার, 

নিক্ষিপ্ত শরমমূহের পরস্পর সংঘর্ষণে অনংখা স্বলিঙ্গ সমুখিত হওয়াতে 
বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমগ্ুল জন্ধ্যাককালীন থদ্যোতপুঞ্জে পরি 

শোভিত হইয়াছে । হেরাজন্! অশ্বামা এইনপে আপনার পুত্রগণেক্ক 

হিতার্থে শরসমূহ দ্বার! দিত্বগুল দগাচ্ছন্ন করিয়া ঘটোত্কচকে অসংখ্য? 

শরে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর সেই ঘোরতর নিশাকালে দেবরাজ ও প্রহ্লাদের ন্যাক্ল 
দ্রোণপুজ ও ঘটোৎ্কচের পুনর্বার সংগ্রষফ্ উপস্থিত হুইল। ঘটোথক 

রোষভরে কালাগ্নি সদৃশ দশ বাণে অশ্বথামার ৰক্ষঃস্থল আঘাত করিলে 
মহাবীর অশ্বখ(ম! গাঢ় তর বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া পৰনসঞ্চালিত মহীকাষ্টে 



3২৩ মহাভারত । 

নার "বিচলিত হইলেন এবং মোহাভিভূত হইয়া ধ্বজমত্টি অবন্াম্বন করি- 
লেন। এইঁসম্ঘ শাপনার সৈন্যগণ অশ্বখামাকে বিনষ্ট বোধ করির 

হ।হকর করিন্তে লাগিল। পাঞ্চাল ও স্থপ্তয়গণ (ড্রোণতনয়কে তদবস্থ 

অবলোকন কবিপ্না সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহাবীব দ্রোণনন্দন সংজ্ঞা লাভ করিয়া! বাম করেন্শবাসন 

গ্রহণ ও ভাকর্ণ আকর্ষণ পুর্বক ঘটোতকচকে লক্ষ্য করি! সত্বরে এক 

যমদ০গাপম ভীঘন্ শর পরিশ্াগ করিলেন । এ সুপুঙ্খ শব বটোত্কচেব 
স্বদয় ভেদ করিয়। ভূগঞ্ডে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর ঘটোত্কচ অশ্বর্থাম। 
নিক্ষিপ্ত শরে দৃঢ়তর বিদ্ধ ও রে[হাভিভূহ হইয়া রখোপরি উপবেশন 

করিলেন । শী সময় সারণি তাহ?কে বিমোহিন্ত অবলোকন করত সসম্রষে 

দ্োঁণপুজের নিকট হইতে অপনীত করিল 1 এইঈকপে মহাধীর অশখামা 

রাক্ষসরাঁজ ঘটোত্সচকে পবাজয় করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে প্রবৃন্ত 

হইলেন এবং ছর্য্যোধন প্রদর্ত আপনার পুভ্রগণ ও যোধণণ করভুকসংক্ক 2 

হইয়া মপ্য!ককালীন প্রচণ্ড মার্ভত্ডের ন্যায় মমধিক তেজঃসম্পন্ন হইতে 

লাগিল্ন। 

আনন্তব নভারাজ ছুর্ষে।াধন তরাণাঁচাধ্যেব সহিত সংগ্রামে প্রযু বুকো। 

দরকে সুশাশিত শব সমূহে বিদ্ধ কবিতে আরম্ত ধরিলেন। তখন ভীদসেন 

.ছুর্ষ্যোধনকে নষ বাণে বিদ্ধ করিলে তিনি হাহাকে বিংশত্তি সাঁয়কে বিদ্ধ 

করিলেন । এইরূপে সেই বীরদ্বয় শর সমূহে মমাচ্ছাদিত হইয়া গগনমণ্ুলে 
জলববর পটল মংনৃন্ত চন্দ্রার্কের ন্যায় লক্ষিত হইলেন । অনস্তর কুরুরাল 
ছধ্যোধন পাঁচ শরে আমসেশকে বিদ্ধ করত ' ভিষ্ঠ ভিষ্ট, বলির ছাম্ষলন 

করিতে আস্ত করিলেন । তখন মহালশ পরাক্রান্ত বুঝোদর শাণিত 

সায়কে দুুধ্যাধগের ধরদ গু শরাপন খণ্ড খণ্ড করির। ভাহাকে সন্নতপব্ৰ 

নবতি সায়ক বিদ্ধ কবিলেন। বুকরাজ ছুর্যোধন তঙ্গশীনে লাতিশথ 

রোষগরবশ হইয়া অশ্া সদ শরাসন ধাবণ পূর্বক বন্গুদ্ধরগণের নমঙ্গে 

কুতীক্ষ শর সমূহ বুকোদরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । মহাৰল 

ভীমনেন সেই ঝুকবাগনির্মত্ত শর সমূহ (ছদন পৃন্নক তাহাকে পঞ্চবিং- 
শতি ্ষুদ্রকান্ত্ে বিক করিলেন। তখন দর্য্যোধন রেষভরে ক্ষুরপ্রান্তে 
ভীমসেনের শরামন খণ্ড খণ্ড করিম তাহার প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ 
করিলেন | মহাবীর বুকোদর, অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রন্থণ পুর্ন্বক কুক্ষ- 
বাজকে স্থুশাণিত সাত শরে বিদ্ধ করিব! হস্তলাথব প্রদর্শন করিতে 

1গিলেন : তখন রাদ্ছা ছুর্মেযোধন সত্ধবে পুনববার তাহার »সই শরাদল 
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ছেদন করিলেন । ছেরাঁজন্! আপনার তনয় জয়শালী ছূর্ধ্যোধন এই" 

রূপে প'চবার ভীমদেনের শরাপন খণ্ড খও করিরা ফেলিলেন। তখন 

মহাবল পরাক্রান্ত বুকোদর বারম্বার ছিন্নশরাসন হওয়াতে বারপর নাই, 
কুদ্ধ হইয়া এক লৌহ নিশ্মিভ সুদৃঢ় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন | সেই যমভ- 
গিনী গ্রদূশ পাবক সন্নিভ ভীষণ শক্তি আকাশমণ্ডল সীমন্তযুক্ত করিয়াই 

যেন তুর্য্যোৌধনের প্রতি ধাবমান হইল; মহাবল ছুর্য্যোধন সর্ধা যোধগণের 

সমক্ষে উহ! অর্ধপথে দুই খণ্ডে ছেদন করির! ফেলিলেন। তখন ভীমসেন 

নিতান্ত ক্রুদ্ধ হুইয় ছর্ষোোধনের রথ লক্ষ্ট করত মহাবেগে এক প্রভা. 

বিশিষ্ট গুরুতব গদা পরিত্যাগ করিট্রোন। ভীমের নিদাকণ গদাঘাতে 

হুর্শেচাধনেন বথ ও অথগণ নারখির সহিদ্ধ ু র্ণ হইয়া গেল। তখন কুরুপাজ 
ছুর্স্যোধন বৃকোদবেৰ পরাক্রন সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন 

পর্ধক মহামতি নন্দকের রথে আরে.হণ কঠ্রিলেন। বুকোদর সেই ঘামি- 

নীসোগে মহাবীর ছুধ্যোধনকে বিনষ্ট বোধ করিয়া কৌরবগণকে ওর্জন 

করত দিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । জাপনার সৈন্যগণও কুক 

পাঁজকে নিহত বিবেচন। করিয়া চতুর্দিকে হাহাকার করিতে আর্ত 
কবিল। এ সময় ধন্মরাঁজ যুধিষ্ঠির তৌরবপক্ষীয় যেধগণের আর্ভনাদও 

ভীমসেনের সিংহনাদ শ্রবণে ছুর্যযোধনকে বিনষ্ট বোধ ঝরিয়! দ্রতৰেগে 

ভীমের সমীপে উপস্থিত হইলেন । স্তখন পাঞ্চাল, কৈকয়, মৎসা, স্থগ্ায়ও 

চেগিগণ দ্রোণাচার্ষোে 4 সংহারার্থ স্ুসঞ্কিত হইয়। গমন করিজে লাগি- 

তন! ভতরে ঘোরতর তমসাচ্ছন পরস্পর প্রভার'নরত তযোধগণে্র সমক্ষে 

শক্রণাক্ষব সহিত দ্রোণাচাধ্যের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। 

সপ্তষ্ষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় ১৬৭ । 

হে রাঁজন্! এ সময় মহাবীর কর্ণ সহদেধকে আচার্ধযসন্সিধানে মহা- 

বেগে গমন করিতে অবলোকন করিয়া তাহাকে নিবারণ করিতে লাগি" 

লেন। মহাবল পরাক্রীস্ত সহদেব প্রথমতঃ তাহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিয়। 

পুনর্বার নয় শরে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর কর্ণও তাহাকে সন্গতপর্ব শত 

শরে বিদ্ধ করিয়া ভম্তলাঘব প্রদর্শন পুর্বক' তাহার জ্যাসম্পন্ন শরাসন 

ছেদন করিলেন । মহাবীর মাত্রীতনয় তত্ক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পুর্বক 

কর্ণকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন । তন্র্পনে নকলেই, বিশ্ময়াপন্ন হইল। 



২২. মহাভারত | 

অনম্তর মহাঁবল পরাক্রাস্ত কর্ণ রোষভরে শর সমূহে সহদেবের অশ্বগণকে 

হার করিয়া সত্বরে সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। মহাৰল সহদেব রথ 

বিহীন হইয়া খড়গ ও চন্মগ্রহণ পুর্বক পংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কর্ণ 

হাস্য করিতে করিতে অবিলম্বে উহা! ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সহদেব 
কর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া এক কনকমণ্ডিত অতিগুরুতর ভীষণ গদ: পরি- 

ত্যাগ করিলেন। মহ প্রতাপশাণী কর্ণ সহদেব নির্মক্ত এ গদা মহাবেগে 

আগমন করিতে দেখিয়! শরনিকর দ্বারা ধরাতলে নিপাতি করিলেন । 

সহদেব গদ1 বিফল হইল দেখিয়া! তৎক্ষণাৎ কর্ণের প্রতি এক শক্তি পরি 

ত্যাগ করিলে, স্বতনন্দন তাহাও শ.সমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন। 

অনন্তর মহাবীর মাত্রীনন্দন “অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হুইয়! 

ক্রোধোদ্ীপ্তচিত্তে কর্ণকে লক্ষ্য করত এক রথচক্ত নিক্ষেপ করিলেন । 

সুততনয় সেই কালচক্র সদৃশ বথচক্র আগমন করিতে দেখিয়1 সহজ সহজ 
শর পরিত্যাগ পূর্বক উহাঁও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভখন মাদ্রীতনয় 
কর্ণের প্রতি ঈযাদণ্ড, যোক্ত,, বিবিধ ষুশ, মৃত গজের কলেবর এবং 

বিনষ্ট অশ্ব ও মনুষ্য সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মহাবীর কর্ণও শর 

জাল বর্ষণ পুর্র্বক সেই সমস্ত ছেদন করিতে লাগিলেন । এ সময় সহদেব 
আপনাকে অন্ত্রহীন ও কর্ণের শর সমূহে নিপীড়িত দেখিয়া সত্বরে সংগ্রাম 

পরিত্যাগ পূর্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাঁবল পরাক্তাস্ত কর্ণ কিয়ৎ- 

ক্ষণ ত।হার পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ্ মহাবেগে গমন করিয়া হাস্য করত অতিকঠোর 

বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মার্রীতনয়। তুমি মহাবল পরাক্রাস্ত রথি- 

গণের সহিত কখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইও ন1। তুল্য ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম 
করাই তোমার কর্তব্য । হে মাদ্রীনন্দন ! তুমি আমার বাক্যে কিছুমাত্র 
শঙ্কিত হইও না। কর্ণ সহদেবকে এই বলিয়। শরাসনকোর্টিদ্বার তাহার 
অঙ্গ স্পর্শ করত পুনর্ধার কহিলেন, হে সহদেব!এ দেখ, অজ্জুন পরম 
ষত্ব সহকারে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছে । এক্ষণে তুমি সত্বরে 
তাহার সমীপে অথবা গৃহাভিমুখে গমন কর। 

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সহদেবকে এইরূপ কহিয়! হাসা 

করিতে করিতে পাঞ্চালগণের প্রতি মহাৰেগে গমন করিলেন। তিনি 

তৎকালে আর্য! কুস্তীর বাকা স্মরণ করিয়াই মৃতপ্রায় সহদেৰকে সংহার 
করিলেন ন! । তখন মাদ্রীতনয় কর্ণের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত,বাকা- 

'াণে বিদ্ধ ও একান্ত জ্রিয়মান হইয়া! অতিশয় নির্কেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং 

লী পাঞ্চালদেশীয় মহামতি জনয়েজয়ের রথে আরোহোন করিলেন । 
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অধ্টষষ্ট্ধিক শততম অধ্যায় । ১৬৮ 

হে রাজন্। মহাঁবীর শল্য দ্রোণাচার্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত সৈন্য, 
সমাবৃত মৎস্যাধিপতি বিরাটকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে আরন্ত্র করি- 

লেন। পূর্বে দেবরাজের সহিত বলির যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে 

এঁ মহাবীর দ্বয়ের সেইরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল । মদ্রাধিপতি নতপর্ব্ব 
শত শর দ্বারা আশু মৎ্স্যাধিপতি বিরাটকে বিদ্ধ করিলে, নৃপতি বিরাট 

মদ্রাধিপতিকে প্রথমতঃ নিশিত নয় শরে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পুনর্বার ত্রিস- 
গুতি ও তত্পরে শত শরে বিদ্ধ করিলেন্া। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শল্য 

বিরাট নৃপতির চারি অশ্ব সংহার করিয়| ইশরে তাহার ছত্র ও ধ্বজ ছেদন 

করিয়া ফেলিলেন। মতস্যাধিপতি বিরাট স্বীয় অশ্বশুন্য রথ হইতে লক্ষ 

প্রদান পূর্বক ভূলে অবভীর্ণ হইয়। শরাসন 'বিস্কারণ করত নিশিত শর- 

জাল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । তথখন্র মহাবীর শতানীক স্বীয় সহো" 

দ্র বিরাট নৃপতিকে অশ্বশূন্য দেখিয়। সর্ধজন লমক্ষে রথারোহণ পূর্ব্বক 

মদ্রাধিপতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন । তখন মহাবীর শল্য শতানী- 

কৰে সমাগত দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ সংগ্রাম করত পরিশেষে তাহাকে শমন 

সদনে প্রেরণ করিলেন । 

হে রাজন! মহাবীর শতানীক এইরূপে বিনষ্ট হইলে, বাহিনীপতি 

বিরাট তাহার রথে সমাকঢ় হুইয়! নয়ন বিস্ফারণ পূর্বক ক্রুদ্ধচিত্ে 1দ্বগুণ- 
তর বিক্রম প্রকাশ করত শরসমূহে শল্যের রথ সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত 

হইলেন । তথন মহাবল পরাক্রাস্ত শল্য রোষপরবশ হইরা সেনাপতি 
বিরাটের বক্ষঃস্থলে নতপর্ব শতশর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বিরাট 

শল্যের শর প্রহাপে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া রথোপরি অবদন্ন ও মৃচ্ছাপন্ন 
হইলেন। সারথি তাহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থল 

হইতে 'পসারিত করিল। এর সময় পাগুবসৈন্যগণ শল্যশরে সাতিশয় 
নিপীড়িত হইয়া! ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর অর্জন 
ও কেশব শীত্ব শল্য সমীপে আগমন করিলেন । তখন রাক্ষসরাজ অলম্ব,ষ 

তুরঙ্গবদন ঘোর দর্শন পিশাচগণে পরিবৃত, শোণিতাক্ত ধ্বজপটপরিশো* 
ভিত, মাল্য বিভূষিত, খক্ষচর্ত্ন সংবৃত, বিচিত্র পক্ষ বিকটলোচন নিরস্তর 

শব্বায়মান গৃধরাজ কর্তৃক অধিঠিত, উন্নত ধ্বজদণড সম্পন্ন, অষ্ট চক্রবিশিষ্ট, 
লৌহময় রথে আরোহণ পূর্বক ধনপ্তয় ও বাসুদেবের প্রতি ধাবমান 

হলেন | শৈলরাজ যেরূপ পবনের গতি* অবরোধ কঠর,॥ সেইরূপ সেই 
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খিদলিত অঞ্জনপুর্ধ দশ রাক্ষসাধিগুতি অলন্বন নিরন্তব শরভল 

বর্ষণ পুর্্নক ধনগ্য়কে অবরোধ করিল। ধ সময় অলম্বষের সহিত ধনঞ্জ- 

য়ের গৃধ, কাক, বল, উলুক, কঙ্ক ও গোমাযুগণের হর্মবদ্ধীন, দর্শকগণের 

গ্রীতিপ্রদ অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল । মহাবীর ধনগীয় ছয় বাপে 

অলম্বষকে নিপীড়িত ও নিশিত দশ শরে তাহার ধ্বজদণও্ড খণ্ড খণ্ড 

করিয়। তিন শরে ভাহার পারথি, তিন বাঁণে ভত্রবেণু, একবাণে শর।সন 

ও চারি শরে অশ্চন্ুষ্টঘনকে সধহার করিলেন । তখন রাক্ষনরাজ পুনর্কার 

জ্যাদম্পন্ন অন্য কার্মুক গ্রহণ কলে, মহাবীর ধনগ্জার ততগ্ষণাৎ তাহা ও 
ছেদন পূর্বক তাহাকে শিশিত চ"র শরে রা বরিলেন। অলম্ব,ষ পার্থ 

শরে দুঢভর বিদ্ধ হইয়া গ্রাগ ভ 'য সংগ্রাম পরিস্তযাগ পূর্বক পলায়ন কবি 

লাগিল। ও 

হে রাগন' এইপ্নপে মহা'বল পরাক্রান্ত নব্যদাটী অলম্বষকে পরায় 
করিয়া মাভঙ, তুর ও মানবগণের প্রতি শরজাল পরিত্যাগ পূর্বক সন্ধে 

আচাধ্যসগ্েধালে মহাবেগে ধাবনান হইলেন। আচার্যের সৈনাশপ 

তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পবনোশুলিত তরুপমূহের নাগা 

ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল । তদ্বর্শনে সকলেই সানিশয় আন্ত 
হইয়| শঙ্গাকুলেত মুখখুণেব ন্যাষ সমবন্থল পবিভাাশ পর্ব চকাদিক 

পলায়ন করিতে আবপ্তু বর্বিল। 

এ4/কানমপ্রতভাধিক শততম অধ্যায় । ১৬৯ 

হে মহাবাজ ' এ'দকে মাপনার পুত্র চিত্রমেন নকুলতনয় শতানীৰকে 

নুত্ীক্ষশর সমূহে বৌরবসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিন্তে দেখিযা তাহার নিবাঁ, 
রণে প্রবৃত্ত হইলেন। নকুলতনয় নারাটাস্ত্র দ্বারা চিত্রসেনকে নিপীড়ি5 
করিলে, চিত্রসেন তীাহাবে প্রথমতঃ স্থশাণিত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুন- 

রায় তাহার বক্ষঃস্থলে নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন নকুলকুমার 

নতপর্ব হু শরে চিত্রসেনের বিচিত্র বন্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন | 

তদার্শনে সকলেই চমতৎকৃত হইল। মহাবীর চিত্রসেন বর্মহীন হইন্! 

নিশ্মো কমুক্ত ভূজগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তখন নকুলপুত্র 
হুশাণিত শরনিকরে তাহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন । 

এইরূপে চিঙ্জস্ন বন্মহীন ও শয়াসনবিহীন হইয়া ক্রোধ্ভরে শক্রবিদাঁরণ 



দ্োণ পর্ব । ৪২৫ 

অন্য শরাঁপন গ্রহণ পূর্বক শতাঁনীককে নতপর্ব শর সমূহ দ্বারা বিদ্ব 
করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রমশালী শতানীক জুদ্ধ হইয়া 
তাহার অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবল চিত্রসেন 

তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ পূর্বক নকুল পুত্রকে পঞ্চবিংশতি শরে 

নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শতানীক চিত্রসেনকে অনবরত শর বর্ষণ 

করিতে দেখিয়। অর্ধচন্দ্র বাণে তাহার সুবর্ণমপ্ডিত শরাসন ছেদন করিয়া! 

ফেলিলেন। এইরূপে চিত্রসেন অশ্ব, সারথি, রথ ও শরাসনবিহীন হইক] 
মহাত্মা হার্দিক্যের রথে আরোহণ করিলেন । 

হে রাঁজন্। তখন কর্ণহনয় বৃষসেনক্্হারথ জ্রপদকে শরজালে সমা 

চ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন ষষ্ট ।রে কর্ণভনয়ের ছুই বাহু এবং 
বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন বৃষসেনও রোধাবিষ্ট হইয়া রথস্থ দ্রুপদ্- 
রাজের বক্ষংস্থলে স্ুতীক্ষ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন 
সেই বীরদ্বয় পরম্পরের শরজালে বিদ্ধ হইয়া! লোমযুক্ত শল্পকী দ্বয়ের ন্যায় 
শোৌভ ধারণ করিলেন এবং স্থবর্ণপুঙ্খ নতপর্ধ্ শরল শর সমূহের আঘাতে 

রুধিরাক্তকলেবর হইয়া! অন্ভুত কল্পবৃক্ষের ন্যায় ও বিকশিত কিংশ্ুক 
বৃক্ষের ন্যায় শোভ। ধারণ করিলেন । 

অনস্তর মহাবীর বৃষসেন ভ্রপদকে নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরান 
সপ্ততি শরে, তত্পরে তিন শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং এক এক 

বারে সহস্র সহত্র শর পরিত্যাগ পূর্বক বর্ষণকারী জলধরের ন্যায় শোভা 
ধারণ করিলেন। তখন মহাবীর ভ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ভল্ দ্বারা 
মভাঁবীর বৃষসেনের শরাদন ছুইখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহা- 
বীর কর্ণপুত্র তৎক্ষণাৎ অন্য এক নুবর্ণমপ্ডিত শরাসন গ্রহণ ও তুণীর হইত্তে 
নিশিত ভল্প বহিফৃত করিয়া তাহাতে যৌজন। করত সোমকগণের ভয়োতৎ- 
পাদন পূর্বক ত্রপদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষসেননিক্ষিপ্ত সেই ভল্ল 

ক্রপদ রাজের হৃদয় ভেদ করিয়া ভৃগর্ডে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর যক্তসেন 
সেই ভল্লাঘাতে বিমোহিত হইলেন । তখন সারথি স্বীপ্প কর্তব্য স্মরণ 
পূর্বক তাহারে লইয়! পলায়ন করিল। 

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহারথ পাঞ্চালরাজ যুদ্ধ পরিতাগ 
করিলে, কৌরবসৈন্যগণ সেই ভয়ঙ্করী রজনীতে বর্মবিহীন ভ্রপদসৈনোর 
প্রতি ধাবমান হইল। তৎকলে ইতস্ততঃ দীপ" সকল প্রজ্বলিত থাকাতে 
বোধ হইতে লাগিল যেন, নির্দেঘ নভোমগুল শ্রহগণে সমাকীর্ণ হুইয়াছে। 
অঙ্গদ সমুদয় চতুর্দিকে নিপতিভ হওর়াজে সমরভৃষি প্রাৰৃটকালীন বিছ্য- 



৪২৩ মহাভারত । 
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দামমত জলবধরমগ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তাঁরকাস্গর সং+ 

গ্রামে দানধগণ যেমন দেবরাজভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, সেইরূপ সোমক- 
গণ বুষসেনের শরসমূহে সমাহত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। 
মহাবীর কর্ণপুত্র তাহাদিগকে পরাজিত করিয়। মধ্যাহুকাঁলীন দিবাকরের 

ন্যায় শোভ। ধারণ করিলেন। কৌরব ও পাওবপক্গীয় সহ্শ্র সহঅ নর- 
পতির মধ্যে একমাত্র বৃষসেন স্বীয় তেজঃপ্রভায় প্রজ্ঘলিত হইয়। অবস্থিতি 

করিতে লাগিলেন । এই প্রকারে মহাবীর কর্ণতয় সোমক মহারথগণকে 

ছিন্ন ভিন্ন করিয়! ধন্মরাঁজ বুধিষ্ঠিরের.নিকট গমন করিলেন। 

হেরাজন্! গর সদয় যুধিষ্ঠিরঠনয় প্রতিবিন্ধ্য রোষভরে কৌরবসেন! 
নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার পুত ছুঃশামন তাহার নিবারণার্থ 

ধ।বমান হইলেন । সেই মহাবীরদ্য় যুদ্ধার্থ পরস্পর মিলিত হইরা অ।ক1শ 

মণ্ডলস্থ বুধ ও শুক্তাচার্ষোর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। মহারথ ছুঃশা 

সন অদ্ভূতকন্মা প্রতিবিন্ধ্যের ললাটে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর 
প্রতিবিন্ধয ছুঃশীননের শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয় শৃঙগশালী পর্ধতের ন্যায় 

শোভ। পাইতে লাগিলেন এবং ছুঃশাসনকে প্রথমতঃ নয় শরে তৎপরে 

সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র ছঃশাসন তীক্ষ শরনিকরে 

গরতিবিদ্ধ্যের অশ্বগণকে নিপাঁতিত করিয় এক ভলে তাহার ধবজ ও সার” 

থির মস্তক ছেদন পূর্বক রথ, পাতাকা, ত্দীর ও যোক্ত সমুদায় খণ্ড থও 

করিয়া! ফেলিলেন। মহাস্ব! প্রতিবিদ্ধ্য বিরথ হইয়াও শরাসনধারণপূর্স্থক 

অনংখ্য শরবর্ষণ করত আপনার পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। 

মহাবল ছুঃশাসন তদ্দর্শশনে ক্ষুরপ্রান্ত্র পরিত্যাগ পুর্ববক তাহার শরাসন দ্বিখও 

করিয়া! দশ শর দ্বারা তাহাকে আহত করিলেন। তখন প্রতি বিদ্ধ্যের 

ভরাতৃগণ তীহারে রথবিহীন দেখিয়া বছুসংখ্যক সৈন্যের সহিত তাহার 

সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রতিবিন্ধ্য শ্রতসোমের ভাস্বর রথে 
আরোহণ করিয়া শরাসন গ্রহণ পূর্বক আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগি 

লেন। তদ্দর্শনে কৌরব পক্ষীয়ের ছুঃশাসনের পাহাব্যার্থ বিপুল সৈন্য 

সনভিব্যাহারে 'আগমন পূর্বক তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া শক্রপক্ষের 

সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! দেই ঘোরতর রজনীতে পাগুৰ 
গণের সহিত কৌরবগণের ষমরাষ্ট্প্রবদ্ধন ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । 

০ ক. 
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সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৭০ । 

হে রাজন! তখন মহাবল স্থবলতনয় নকুলকে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত 

দেখিয়া তাহার সমীপে গমন পুর্বক “তিষ্ঠ তিষ্ঠ, বলিয়া আস্ফালন 

করিতে লোরস্ত করিলেন ত্কালে সেই বদ্ধবৈর মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে 

নিহত করিবার মানসে শরাসন আকর্ষণ করত নিরস্তর শরবর্ষণ করিতে 

লাগিলেন। মহাবীর নকুল যেকপ শরবর্ষণ করিলেন শকুনি ও স্বীয় শিক্ষা- 

নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্বক সেইরূপ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই 
বিরদ্ধয় শরসমাচ্ছন্ন কলেবর হইয়া কণ্ট কীুকীর্ণ শলকী ও শাল্সলী তরুদ্বয়ের 

ন্যায় শোৌভাপাইতে লাগিলেন তীহাদিগেণ বন্শ শরনিকরে ছিন্ন তিন্ন ও 

কলেবর শোণিতাক্ত হওয়াতে তাহাদিগকে বিচিত্র কল্পবুক্ষ ও বিকসিত 

কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল অনন্তর তাহার। নেত্রদ্বয় 

বিস্তার পূর্বক ক্রোধানলে পরম্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন, কুটিলভাবে 

পরম্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর মহাবীর সুবলনন্দন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়! সহাসা বদনে সুশা- 
ণিত কর্ণিত্বারা নকুলের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর নকুল সই স্ুবল- 

তনয়”. ক্ষিপ কর্ণি অস্ত্রে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়! রথমধ্যে বিষণ্ন ও মোহাৰিষ্ 

হইলেন। শকুনি সেই প্রবল শক্র নকুলকে সেইরূপ অবস্থাপন্ন দর্শন 

করিয়া বর্যাকালীন জলধরের ন্যায় গভীর গঞ্জন করিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে মাত্রীতনয় নকুল সংজ্ঞা লাভ করিয়া! বিবৃভানন কতা স্তের 

ন্যায় পুনরায় শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং রোষভরে তাহারে ষষ্টি 
শরে বিদ্ধ করিয়া শত শরে তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। তৎ্পরে 

তাহার সশর শরাসনের মুষ্টিদেশ দুই খণ্ডে ছেদন পুর্বক সত্বরে ধবজদণ্ড 

খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে পীত বর্ণ একমাত্র নিশিত সায়কে 

তাহার উরুদ্বয় ভেদ করিয়া ব্যাধকর্তক নিপাতিত সপক্ষ শ্যেনের ন্যাক়্ 

তাহারে রথমধ্যে নিপাতিত করিলেন । তথন সুবলপুত্র নকুল-নি ক্ষিপ্ত 

শরে সাতিশষ বিদ্ধ হইয়া! নায়ক যেরূপ কামিনীকে আলিঙ্গন করে, সেই- 
রূপ ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্বক রথমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন 

তাহার সারথি তাহাকে সংজ্ঞাহীন ও রথমধ্যে নিপতিত দর্শন করিয় 

সেনামুখ হইতে অপসারিত করিল। তদ্দরশনে সাচ্চর পাগুবেরা 

পরমাঁনন্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহাবীর নকুল এই প্রকারে 

শকুনিকে পরাভব করিয়া! সারথিকে স্ম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে 
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শত! তুমি এক্ষণে আমাকে দ্রোপসৈন্যাভিসুখে সমানীত কর। সাগথি 
তাহার আজ প্রারপ্তিমাত্র আচাধ্যাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে 

লাগিল! 

এ নিকে কপাচার্ধ্য মহাবল শিখণ্ীরে ড্রোণাভিমুখে আগমন করিতে 

দেখিয়! হাস্যমুখে নয় শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন । তখন আপনার 

গু্গণের হিতৈষী কৃপাচার্ধ্য প্রথমতঃ পাচ শরে শিখতীকে বিদ্ধ করিয়! 

পরে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পুর্বে স্ুররাজ ও শ্বরাস্থরের যেরূপ 
ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষুণে ত্র মহাবীরম্বয়ের সেইরূপ ঘোরতর 
সংগ্রাম হইতে লাগিল। তীহান্( বর্ধাকালীন জলদ-পটলের ন্যয় শর- 
বর্ষণ দ্বারা আকাশমগ্ল ৯ করিয়া ফেলিলেন। তখন এ সংগ্রাম 

অতি ভীষণ হইয়া! উঠিল! মহারাজ! সেই রজনী যোধগণের কাঁল- 
রাতির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । 

অনস্তর মহাবীর শিখগ্ী অধ্বীচন্দ্র বাণে কপাচারধ্যের চাপ ছেদন 

করিয়া শাণিত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ক্কপাচার্য্য 

ক্রোধপরবশ হইয়। তাহার প্রতি কষ্সদণ্ড সরলাগ্রভাগ, কর্তার পরি- 
মার্জিত এক ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখত্ডী সেই 

দ্রোখনিক্ষিপ্ত শক্তি আগমন করিতে দেখিরা দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়! 

 ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্বক শাণিত সায়ক 

সমূহ" বর্ষণ পূর্বক শিখণ্ডতীকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিখণ্ডী সেই আচাধ্য 
নিক্ষিপ্ত শর সমূহ দ্বারা অবসন্ন হইয়! রথমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগি” 
লেন। কৃপাচাধ্য তাহাকে অবসন্ন দর্শন করিয়] তাহার বিনাশ বাসনায় 

অনবরত শর বর্মণ করিতে লাগিলেন । পাঞ্চাল ও সোমকগণ ক্রপদপুভ্রকে 

একাত্ত অবসন্ন ও সমরে পরাত্মখ অবলোকন করিয়! সাহা ধ্যার্থ তাহার 
চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন । তখন আপনার তনয়গণ বছ সৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে কৃপাচার্য্যকে বেষই্টন করিতে লাগিলেন। পরে উভয় পক্ষে 

ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ত হইল । রখিগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়। মেঘগর্জ- 

নের ন্যায় তুমুল শব্দ করিতে লাগিলেন । অশ্বারোহী ও গজারোহিগণ 

পরম্পর বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতি ভীষণ হইয়? উঠিল । 
ধাবমান পদাতিগণের পদশবে মেদিনী ভয়কম্পিত কামিনীর ন্যায় কম্পিত 

হইতে লাগিল। যেন্ধর' বায়সগণ শলভ সমুদয় আক্রমণ করে সেইরূপ 
জ্রুতগামী রথে সমান্ধঢ় রথিগণ রথিগণকে, মত্ত মাতঙ্গগণ মত্ত মাতঙগণকে 

' চ্ষুঙ্ধ অশ্বারোভ্িগণ অস্বারোহিগণকে ও পদাতিগণ পদাঁতিদিগকে আক্র- 
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সণ করিতে লাগিল । দেই রজনীতে সৈন।ণাণর মভাঁবেগে গমন, পলায়ন 
ও প্রত্যাগমন নিবন্ধন সমরাঙ্গনে তুমুল শন্দ সদুদ্তি হইল । রথ, হস্তী 
ও অশ্বগণের উপরিশ্থিত প্রদীপ সকল আকাশনিপছিত মহোক্কার ন্যাক্ক 

বোধ হইতে লাগিল। সেই তমসাচ্ছন্ন রজনী গ্রাদীপ প্রভায় প্রদীর্ধ 

হইয়া ধ্দবসের ন্যায় শোভমাঁন হইল।" দিবাকর যেমন জগগ্ব্যাপক 

গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকেন, সেইক্নপ গ্র্ঘলেত দীগ সকল 
গ্রাম ক্ষেত্রের গা তিমির নিরারুত করিয়া ভূমগ্ডল, নভোঁমগ্ুল ও 

দিক্ সমুদয় আলোকনয় করিল। যেই আলোক প্রভায় বীরগণের শন্ত, 
বন্দম ও মণি সকলের প্রভা ভিরেনহিত তল | হে মহার।জ। সেই ঘোর 

রু।ত্রি যুদ্ধে যোদ্ধ বর্গ আত্ম পর জন দনুড হইতে লাগিলেন । তখন 

মোঙ্ক প্রযুক্ত পি! পুভ্রকে, পু পিদ্বাকে, মিত্র সিত্রকে, সাল ভাগি- 

নেয়কে, ভাগিনেয় মাতুলকে, এবং আত্মীয় ব্যক্তিগণ আত্মীয় বারিকে 

বিনাশ করাভে সংগ্রাম সধ্যাদীশন্য ও ভীকগণ্ য়জনক হইয়া উ 

আঁ ও ঈশা 

এক সপ্তত্যধিক শতম অধ্যায় । ১২১ । চা 

হে মহাবাজ! এইকপে অতি ভ।মঘণ তুঘুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, 
মহাবীব ধুষ্টছায় দৃঢ় শরাসন এভণ পুব্বক বারম্বার জ্য! আকর্ষণ করত 

আচাধ্যের সুবর্ণ বিভূষিত রদাঁভিমুখে ধাঁবমাঁন হইলেন পাঞ্চাল ও 

পাগুবগণ ধুষ্ট্যয়কে দ্রোণাচাধ্যের ব্ধঘাঁধনার্থ উদ্যত দেখিয়া জুগদ 

পুভের দাহাধ্যার্থ াহাকে বেষ্টন করিলেন।  ত্াদশনে শাগনার পুজে- 

রাও পরম যত্ব সহকারে আচাধ্যকে রক্ষা কবিনে লাগিলেন । এইরূপ 

সেই রজনীতে উভয় পঙ্গীয় পৈন/গণ মিলিত ভইলে,। আাগবন্ধাষব ন্যায় 

বোধ হইতে লাগিল। অনস্তব মহাবীর পুর 'আ।চাবোর পঙ্গতগ/ল 

পাচশর নিক্ষেপ করিয়া সিহনাদ লধিতে লাগিগেন ॥ তখন দ্রোণাডিঙঃ 

পঞ্চবিংশতি শরে দ্রপদ তনয়কে বিদ্ধ করিয়া এক ভনদ্বাব] ভাভারু দিপু, 

সম্পন্ন শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলন। আঢাধাশরাভভ শ্রবন জ্রচাপ- 

শালী ধৃষ্টছায় সত্ববে দেই ছিন্ন শরাসন পরিভাগ পুসক ক্রোপে গষ্ঠাপর 

দংশন কব আচার্সোব বিনাশ নাসনখয় অনা এক শ্বাসন গা্ণ ও গাঁকি- 

বর্ণ পূর্বক আচর্ষোর প্রতি এক জীবিতাস্তকারী ভীবণ শরুনিক্ষেপ কা 

লেন সেই শর সমুর্দ সুর্যোৰ ন্যায় সমুদয় সৈনাগণকে এটস্ভীপিত » রি 
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লাগিল । দেব, দানব ও গন্ধরর্বগণ সেই ঘোরতর শর সনর্শন করিয়া? 

দ্রোণাচার্য্ের মজল হউক, বাঁরম্বার এই কথা নি লাগিলেন । তখন 

মহাবীর কর্ম গেহু ইন শিক্ষিপ্ বার আচার্য সমীপে আসিতে না 

তন পিয়া টা গা মহাবীর হুতনন্দন 

শরসমূহ দ্বারা বষ্টছায় নিক্ষিপ্ত ঘেই শর ছেদন করিয়া শাণিত শরজাল 

দ্বা: তাহানে দ্ধ রতি লশালেন। তখন মহারথ অশ্বখাম। পাচ, 
কাচ শন ০ ঢুশামন তিন, দূর্যোধন বিংশতি ও শকুনি পাঁচ 

ভল্লে ধৃষ্ছায়কে বিন্ধ করিলেন । ধৃষ্টছ্য্র এইরূপে দ্রোণ রক্ষার্থী সাত 
মাথার শরে গাঢ় খিদ্ধ হইয়) তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন শরে 

প্রতবিদ্ধ করিতে লাগিলেন! উঁহারা পৃষ্্যরের শরনিকরে নিতাস্ত নিপী- 

ডিত ও সকলে সমবে হইয়া ভীঘণ নিনাদ করত তাহাকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। 

হান । ছথন এহাবীর ক্রমমষেন সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া 

?! আঘিনিভেত ছু দশ খত 

পৃষ্টছক়কে শিস হা কহ শবাদাত করিতে লাগিলেন । ভখন 

এই।এ বু লট 2 সদ আট তি হীক্ষ অবর্ণপূজ প্রাণবিনাশক 
52-87-8১82 2২ রা সমুজ্সল বু ঞ্লালক্ুত মস্তক 

ছচেখন বাখ্ুনোগ 1 চিপ বাসদ্ধারা আহত ভ্হয়। গ্রিগক্ক তাঁনফল পা ভূঙুলে 
রে 

পাঁতত গব, শোহতবীপ ভন সেশের 

তখন মহাবীর বু্টপয় প্ুনলায় ভীমনেনকে ও বীরগণকে শাণিত শর- 

মমুহে শিগড়িত করিয়া এক ভে সমবিশারদ কর্ণের শরাসন ছেদন 

করিয়। ফেললেন । তখন মহাবীর কর্ণ সিংহ যেমন লাস্কুল ছেদন সহ্য 

করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ স্বীয চাপ ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়। 

রোষকষায়িত নয়নে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক শীঘ্র অন্য শরাসন গ্রহণ 

ও শর সমুহ বর্দণ পুব্বক মহাবল ধষ্টছায়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। 

তখন অন্য ছয় মহারথ কর্ণকে ক্রুদ্ধ অবলোকন করিয়! ধৃষ্টদ্যুয়ের বিনাশ- 

বাসনায় তাহার চতুর্দিক বেষ্টন করিলেন। হে রাজন! এইন্দপে 

ধৃষ্টছ্যয় কৌরবপক্ষীয় ছয় জন যোদ্ধার মধ্যে অবস্থিতি করিলে, যোধগণ 

তাঁক্ছাকে কালকবলে নিপতিত্ত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তখন 

মহাবল সাত্য্চি খৃষ্টছ্ায়ের সাহাষ্যার্থ শর বর্ষণ পূর্বক তাহার নিকট 

খাবনান হইলেন। কর্ণ রণছশ্মদ যুধুধানকে আগমন করিতে দেখিয়া 

দশ শরে তাহাকে বিদ্ধকরিলেন। মহাবীর সাত্যকি বীরগণের সমক্ষে 

কর্ণকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া “পলায়ন করিও ন', প্র স্থানে অবস্থিতি কর”, 

শিভাধর মুড ভূতলে নিপতিত হইল । রং 

ভা 
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এই বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন । অনস্তর রলি এবং বাসব 
তুল্য পরাক্রমশালী সাতাকি ও মহাবীর কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ত 

হইল। ক্ষত্রিরশ্রেষ্ট সাত্যকি রথনির্৫ধোষে ক্ষত্রিরগণকে ভ'ত করিয়া 

রাঙীবলোচন রাধাতনয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নহাবল প্রাক্রাত্ত 

কর্ণও *শরাপন শব্দে মেদিনী বিকম্পিত করত সংগ্রামে প্রবুত্ত ভইয়। 

বিপাট, কর্ণি, নারাচ, বৎসদন্ত ও ক্ষুরপ্র প্রভৃতি শন শত অস্ত্র দ্বারা 
সাত্যখ্চিরে বিদ্ধ করিলেন । বুঝ্জগ্রবীর যুখুধানও খর্ণের প্রানি শরসমুহ 

বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎদালে ভাঙাদের উত্তয়েরই যুদ্ধ সমভ।ল 

হইল। তখন আপনার তনয়ণণ ম্াবীর বর্ণকে পুরোবওা করিয়া 

চতুর্দিক্ হইতে শিশিভ শবশিধ্র দ্বা") সাত্যিকে বিদ্ধ কবিতে লাগি” 

লেন। মহাবল সাঁত্যনি স্বীয় অস্ত্র দ্বারা ভাহাধিগের ও কর্ণের অস্ত 

স্কল নির।কভ করিয়া দুঘবেনের বঙ্ষঃঙ্থল বিদ্ধ করিতে আরন্ত করি- 

লেশ। মহাখল পরাক্তান্ত বুসেন মাত/কির শরে সাতিশন্ন বিদ্ধ হইয়। 

কার্মক পরিত্যাগ পুব্বক রাথাপরি নিপতিত হউলেন। মহারখ বর্ণ 

তদ্দশনে বৃদ্সেলকে বিনষ্ট বিবেচনা কছদাহ প্ুজনোতক আতর হইয়া 
278 পরার নটি হারার রি ্ হু রর 

সা! [ববি (৮1511 1 ০152৪ প্ ] ত। ৯০ 4 ৬ 114 হী চা পঞ্চ তব 

ছোনও সি ইশা । পু ০ রা ৪ ॥ শ ৮. ? পি ৪ ? ৬ 

ব্যাথও ₹৩ত রি? ত181521 +11511125 ৬ রা ॥ ০ ও (8. 

পার তিনি দশ শন 548177-8 . রব তান দ 1 1 শ্ 2177 ক বচন ৪ টি 

রাৎ উভয়েব শরদু্টি ও কান্পব ছেল টিন 5 নিচান ৯ হহাশি 

বলশালী কর্ণ ও বুধুস্ন ভতঙকণাজ অন্য দু শান শত গ্রহণ 

করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করত উঠ$দিক্ হইছে সুতি পারনি ও ও 

বর্ষণ পূর্বক সাভ্যকিকে বিদ্ধ করিচত নাগিলেন। 
মহারাজ! সেই বীরক্ষয়কন সংগ্রাম উপ্্বহ হইছে, গু 54 ভাবশ 

নিনাদ অনবরত ক্রতিগোচর হইতে লাগিল। সুপপুন্ হএ এই গা লী" 

নিনাদ ও রথনির্ধোষ শ্রবণ করিয়া রাও] ছুধ্যোপনকে হই দুন পুব্বক 

কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীৰ অঙ্ঞুন এ্াধান প্রধান বার ৪ কৌরব- 

নৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া গাঁর্ীবপবনি করিতেছে । ধনপ্তয়েব মেধগঞ্জন 

সদৃশ রথনির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইতেছে। আনন লোন উ্য যে ধনগুয় 

স্বীয় কার্ধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে । ওী দেখুন, দেববসেনাগণ জ্জুনশরে 
বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে? উহার কোনমতেই এক স্থানে 
স্থিরভাবে অবস্থান করিতে সনর্থ হইতেছে না। বায়ু থেরূপ মেঘন গুল ছিন্ন 
ভিন্ন করিয়া! থাকে, তন্রপ ধনগ্তুত্র শরশিকর দ্বারা উহাদেগকে ছিন্ন ভিন্ন 
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-ঞ উঠার ধনঞীয়কে প্রাপ্ত হইয়। মহাসাগরে 

হইতেছে । হে রাঁজশার্দ,ল ! এ দেখুন, 

যেদগণ শাণ্ডীবশিক্ষিপ্ত শরসমূহে নিপতিত এবং কেহ কেহ ইতস্ততঃ 
ধাবমান ১৯০, উহ্াদ্িগের কোলাহল এবং ধনগ্জীয়ের রথসমীপে 

টনের ন্যায় দরন্দুভিনিক্ধোষ, হাহাকার শব ও অনবরত 

লিশভশ।দ শ্রাত উদত্েয়ে | দেখুন, মহাবীধ সাত্যকি আমাদিগের মধ্যগত 

পো সি: ০ 

শনি 0০1 ৬, লা এল 

পি» শ্দ ভোকাব ম্যায় বিণ 
| 

টি ১ নী কের চি 
€ 

4 

শশ্ ছি টা রি রী: 

০ 

তল, হার পান্দাগগত গুহায় ড্র দড্রেণেব সহিত যুদ্ধে গ্রাবৃভ হইয়াও 

22 ০ এ ৫ ৩25 তা? শা নদ 5০৭ শন বু পর্বিবেছিত হহ ও ছে 1 এসময় যদি আমরা 

সাভকি ও বষ্টন্য্রীকে নংহীর করিতে পারি, ভাহা হইলে, আমাদিগের 

ভয় লাভ হইবে । 'আঅনএব হেনরপতে ' আনর। সকলে মিলিত হইয়| 
চিনহাকে যেকপে বিনাশ করিয়।ছিলাম, হন্রপ প্র ছই 

বীরকে বহার কব! আমাদিগের কতব্য। এ দেখুন, দবাসাঠী সাত্যকিকে 

নভ ঘখ্যক ককবীবগণ্র সহিত সমরে সমাঁসক্ভ অবগত হইয়া! দ্রোণ- 
সৈন্য।ভিমুখে জাগমন করিতেছে । অতএব আপনি সাতাকি সমীগে 
বভসংগ্যক গণান গ্রাধান রখি ও সংদগ্তকগণকে প্রেরণ করুন। সাত্যকি 

বহুসংখ্যক্ক রখগিগণ কচু পরিবৃত হইলে, অঙ্জুন তাহার অবস্থানের বিষন্ন 

আর জানিতে সমর্থ হইবে নাঁ। এক্ষণে বীরগণ সাত্যকির বিনাশ সাধনার্থ 
নিরন্তর শরজাঁল বিস্তাব করিত প্রীবুত্ত হউন । 

সঙ্ীরাজ। আপন।ব পুন ছুর্স্যোধন কর্ণেব মনোৌগত ভাঁং 
য়া শকুনিকে সন্বোধন পুর্বাক কহিলেন, হে মাতুল। তুমি 

রণে পরিবেষ্টিত হইমা পার্থ সমীপে গমন কর।  ছুঃশ।সন, ছুর্ক্ষিহ, 

স্থবাভ ৪ ডন্মর্থণ -ভার। অসংখ্য পদাতি সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া তোমার 

-শ পরিভ্ভত 

লা ৯! 
২ 
এ দশ সহজ 

আগ্িগ্ন তেন । উনি এঙ্গত কৃত অজ্জন, বিচি, নকুল, সহদেৰ 

ও 71 7 স্টীল ২ দেখ পেশভাদিশের জয়াশী যেরূপ দেবরাজ 

ন.াপএপ গানাবও জয়াশা তোমার উপর সির্ভর 

এ । 1৮০১১ এব পুক্র মহাবীর কান্তিকেয় যেরূপ অস্তরসেনা বিনষ্ট 
বর ছলেন, ভজ্রণ ভূমিও এক্ষণে পাও্বগণকে নিহত কর। 

মহারাজ । সুব্লতনর শকুনি কুরুপতি ছর্রোধনের আদেশাম্থসারে 

তাহার হিহসাধনার্৫থ অসংখ্য সৈনা ও আপনার পুল্রগণ সমভিব্যাহারে 

পাব সংহারার্৫থ যত) করিলেন । মহারাজ! এইরূপে স্রবলনন্দন শকুনি 

কাঁগুবসৈন্য নধ্যে প্রবেশ করিলে, উভয় পক্ষে অতি তীবণ যুদ্ধ আরন্ত 
'হইল। হখন মহারীর কণ বহু ধংখ্য সৈনো পরেৰৃত হইয়া নিরস্র শর 
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নমূহ বর্পণ করত সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষ 
অন্যান্য বীরগণ৪ সকলে মিলিত হইয়া মুযুধানের চতুর্দিক্ বেষ্টন করি- 

লেন । এ দনয় মহাবীর দ্রোণাচার্থ্য ধুষ্টছ্যয়ের অভিমুখীন হইয়া তাহার ও 

পাঞ্চালদিগের ঘহিত মতি ভীবন পনরে প্রবৃত্ত হইলেন। 

বিসপগ্তত্যধিক শভতম অধ্যায় । ১৭২ 

হে নরণাথ! অনন্তর কৌরবপক্ষী» যুদ্ধছন্্দ বীরগণ ক্রোধপরবশ 

হইয়া ক্রতবেগে সত্যপিক্রম সাত্যকির অসুখে গমন পূর্বক স্বর্ণরত্ববিভূ- 
বিত রথ, অশ্বতর ও মাভঙ্গনমূহ ছারা তাহাপ,চতুদ্দিকি পরিবেষ্টন করিয়। 
গভীর গঙ্জন করিতে করিতে তাহার মংহারার্থ অসংখ্য শরনিকর বর্ষণ 

করিতে আরম্ভ করিলেন । মধুকুলসপ্তত, ধহুদ্ধরা গ্রগণ্য, যুদ্ধছ্মদ, পরবীরহ1 

সাত্যকি সেই সবল বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া অসংখ্য শরজাল 

বিস্তার পুব্ব+ সন্নতপব্দ উগ্রতর শরনিকর দ্বারা তাহাদিগের মস্তক এবং 
ক্ষুর প্র দ্বারা মাতজগণের শু, অশ্বসমূহের প্রীবা ও বীরগণের কেযুরবিভূ- 
যিত বাহু ছেদন করিরা ফেলিলেন। ততক্ালে সেই সমর ভূমি ইতস্তত 

শিপাতত চামর ও শুভ্রবর্ণ ছঞ্রদকল দ্বার। নঙ্গঅমালাবিরাভজিত নভোম- 

ওলেব ন্যান্ শোভা ধারণ করিল । মহারাজ! মভাবল পরাক্রান্তসাভ্য- 

কিব পৈন/ সতহারঞ(লে, একধপ তুমুল শব্দ সমুখিত হহল বে, তাহাতে 
বোধ হইপ যেন, প্লেতএণ গোদন কবিতেছে। এ শবে বনুগ্গরা পরিপূর্ণ 

হইলে, পেই বাশিনীও নিষওব মূর্তি ধারণ পুকব সব,গ্রাণীগ ভয়াধহ হইয়া 
উঠিল। 

মহারাজ! সেই বাত্রিকীলে, আপনার পুত রাছা ছর্য্যোধন যুযুধানের 

শরনিঝরে সৈন্যগণকে উদ্মণালত নিরীক্ষণ ও লোমহর্ধকর বিপুল শব্দ শ্রবণ 

করিয়া সারগিকে কহিলেন, হেত! সেস্তানে ই তুমুল শব্ধ মমুদ্থত 

হইতেছে, তথায় অবিলম্বে অশ্ব চালন কর। সারথি তাহার আজ্ঞা প্রাঞ্চি- 

মাত্র ঘুপুধানের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিছে আবম্ত করিল। এইরূপে 

সমরে অপরিশ্রান্ত, চিত্রবে।দী, দৃ়পন্থা, কুরুপতি ছুর্ষেোাধন সাত্যকির প্রতি 

ধাবমান হইলে, মহাবলশানণী শুধুধান শোণিতলোলুগ শুতীক্ষ দ্বাদশ শর 

আকর্ণ আকর্ষণ করত তাহার উপর পরিনভ্যাগ করিতলন । রাজা ছুষ্যোধন 

অগ্রেশিনিপুত্রেব শরাঘাতে নিপীড়িত হইক্লা রোবভবে স্াহাকে দশ বাণু' 



৪5৪ মহাভারত । 

ছার প্রতিবিদ্ধ করিলেন । সেই সময় পাঞ্চালদিগের সহিত কেরঝদিগের 
অতি নিদারুণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাঁবল সাত্যকি রোষপরবশ 

হইয়া! অশীতি সংখ্যক শরদ্বার। আপনার মহারথ পুভ্র রাজ হষ্যোপনের 

হৃদয় বিদ্ধ করিলেন এৰং অসংখ্য শরনিকর নিক্ষেপ পূর্বক তাহার অশ্ব 

গণকে যমালয়ে প্রেরণ করত সারথিকে রথনীড় হইতে ধরাতলে নিপা 
তিত করিলেন । মহাবাহু রাল। ছুর্য্যোধন অশ্ববিহীন রথে অবস্থান পূর্বক 

স[ত্যকির অভিযুখে স্থাতীক্ষ পঞ্চাশৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর 

সাত/কি লঘ্ভৃহস্তত1 বশতঃ ছূর্যোধননিক্ষিপ্ত সেই সকল শর নিবারণ করি- 
লেন এবং এক ভত্রান্ত্রদ্ধারা তাহর্দর শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়! 

ফেলিলেন। তখন রাজ ছুর্যোধন ছিন্নধস্বা ও রথত্রষ্ট হইয়া! অবিলক্ষে 
ক্কহবন্মার ভাস্বর রথে আরোহণ করিলেন। হে প্রগ্নাথ! এইরূপে 

আপনার পুত্র রাজ দুর্য্যোধন সমরে পরাঁজুখ হইলে, মহাবীর সাত্যকি 

বিশিখজাল বিস্তার পুর্বক অস্ম্পম্মীয় সেনাগণকে ক্গত বিক্ষত কর্গিতে 
লা গিলেন। 

এ দিকে মহাঁবল পব!ক্রান্ত শকুনি সহঅ সহ হস্তী, অশ্ব ও রথদ্বার! 

অজ্ঞুনের চতুদ্দিক অবরোধ করত ভাহার উপর অনবব্ত নানাবিধ অন্দ্র- 
বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়। দিব্যাস্্ 
সকল নিক্ষেপ করত অজ্ঞুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । ভখন 

মহাবীর 'অজ্ঞুন ক্রাধান্নিত হইয়! শকুনিকে সমরে পরাজুখ করিবার নিমিত্ত 
সেই সহজ্ঞ সহজতর রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । 

তখন স্থবলতনয় শকুনি ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া বিংশতি সায়কে শক্র- 

নিপাতন ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করত শত শত শরজাল বিস্তার পূর্বক তাহার 

কপিধ্বজ রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন । তখন সব্যসাচী বিংশতি শরে শকুনিকে 

ও তিন তিন শর অপরাপর মহাধন্তপ্ধরদিগকে বিদ্ধ করিয়া শক্রনিক্ষিপ্ত 

শরজাল নিরাকৃত করত বজবেগগামী শরনিকর দ্বারা আপনার পক্ষীয় 

যোধগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । হে রাজন তৎ্কালে 

ধরাতল যোদ্ধ বর্গের সহ সহস্র ছিন্ন বাহু ও বলেবর দ্বার! পুষ্পসমূহে 

সমাবৃত এবং কিরীটকুগুলযুক্ত, নিষ্ষ চড়ামণিম্ডিত, উদ্বস্ত চক্ষুও দংশিতা- 

ধর মস্তক স্মৃহ দ্বারা চম্পকবিন্যস্ত শেল সকলে সমাবীর্ণ বলিয়। বোধ 
হইতে লাগিল । 

মৃহাবল পরাক্রান্ত ধনগ্জীয় এইরূপ ভীবণ কার্য সম্পাদন করিয়া! সন্নত- 
' পর্ব পাচ শরে শুকুনিকে বিদ্ধ কুরদ্ত তাহার সাক্ষান্ছে কাহার পুত্র উলুকের 



€দোঁণ পর্ব | 8৩৫ 

গাঁত্র বিদাঁরণ পূর্বক পিংহনাঁদ দ্বার। বন্থুধা পরিপুরিত করিতে লাগিলেন। 

তত্পরে তিনি শকুনির কার্মক ছেদন করিয়া তাহার অশ্বচতুষ্টয়কে যম- 

রাজের রাঁজপানীতে প্রেরণ করিলেন । মহাবীর শকুনি এইকরূপে পার্থশরে 

হতাশ্ব হইয়! তত্ক্ষণাঁত স্বীর রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্বক উলুকের রথে 

আরোহশ করিলেন । হে প্রজানাথ! জলধরধুগল যেরূপ শৈলপৃষ্ঠে ভল- 

ধারা বর্ষণ করিয়! থাকে, তদ্দপ এক রথারূঢ় পিতাপুত্র শকুনি ও উলুক 
অজ্জুনের প্রতি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন । জলদভ্শল যেরূপ প্রচণ্ড 

বাযুপ্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রপ আপনার সৈন্যগণ অঙ্ঞুনশরে 

ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভগ্বব্যাকুনিত চিত্তে দশ; দিকে পলায়ন করিতে আরম্ত 

করিল। সেই প্রগাঢ় অন্ধকার সময়ে আক যোদ্ধা স্বস্ব অশ্ব পরিত্যাগ 

এবং অনেকে স্বয়ং অস্বসঞ্চালন পূর্বক ভয়ব্যাকুল হইয়া যুদ্ধ হইত্তে প্রতি- 

নিবৃত্ত হইলেন । হে ভাবত! মহা বাল্তদেব ও অজ্ঞুন এই প্রকারে 

আপনার যোধগণকে পবাছিত করিয়। পরমাঁনন্দে শঙ্খধ্বনি করিতে 

আরম্ভ করিলেন। 

এ সময় ধুষ্টছ্যক্স তিন শবে দ্রোৌণাচার্ধযকে বিদ্ধ করত বিলম্বে এক 

নিশিত ৰাঁণদ্ারা তাহাব কার্ম্কের গুণ ছেদন করিয়য়া ফেলিলেন। ক্ষতি- 

ফনদ্র্নকাবী মহাবীর দ্রেণ অতি শীঘ্র সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক 
অন্য এক ভাঁরসহ বৃহৎ শর।সন গ্রহণ করিরা সাত শরে ধুছ্যয়কে ও, পাচ 

শরে তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন । তখন মহারথ ধৃষ্টছ্য় শরবৃষ্টি দ্বার! 

মুহ্র্তকালমধ্যে দ্রোণাচার্ধ্যকে নিবধরণ করিয়1, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অস্ু- 

রসেন। সংহার করিয়।ছিলেন, তন্রপ কৌরবসেন। বিনাশ করিতে ল।গি- 
লেন । হে রাজন এই রূপে আপনার পুত্রের সেনাগণ নিহত হইলে, 

উ্ভয়পক্ষীয়্ দৈন্যগণের মধ্যে বৈতরণী সদৃশ ঘোরতর শোনিতনদী প্রবা- 
হিত হইল । উহার তরঙ্গে সহজ সহত্র নর, অশ্ব ও হস্তী সকল ভাসমান 

হইতে লাগিল। 
মহাঁতেজা ধৃষ্টহ্যক় এই প্রকাঁরে সেই কৌরবসেন1 বিদারণ পূর্বক দেব- 

গণপরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় সুশোভিত হইয়া শঙ্খনিনাদ করিতে 
লাগিলেন। তখন শিখত্ডী, নকুল, সহদেব সাত্যকি ও ভীমসেন প্রভৃতি 

পাগুব পক্ষীয় বীরগণ ও কেখরবপক্ষীয় সুত্র সহন্ন নরপতিকে নিহত 
॥ করিয়। জয়লাভ করত রাজা ছুর্যযোধন, কর্ণ, ভ্রোণ ও অশ্থখামীর সাক্ষাতে 

বারশ্বার সিংহনাদ ও শঙ্ঘখধ্বনি করিতে লাগিলেন । 
--+70---8 
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ভ্রিস গুত্যধিক শততম অধ্যার । ১৭৩। 

মহারাজ! অনন্তর কাপনার পুত্র রাজা হুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে 

পাগুবদিগের শরসমূছে নিহত ও পলায়মান অবলোকন করিয়া কর্ণ ও 

দ্রোণের নিকট সহসা! গমন পূর্বক বাক গটুত প্রথাশ করত ফ্রোধভরে 

কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বর । আপনারা সব্যপাী কৃর্ক জয়দ্রথকে 
নিহত অবলোকন করত ক্রোর।বিষ্ট হই]1 বুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন; 
কিন্ত এক্ষণে পাওবসৈন্যগণ কর্তৃক অস্মৎপক্ষীয় পৈন্যগণ বিনষ্ট হইতেছে 

দেখির়!, শক্রবিনাশে সমর্থ হইয়া/ঃ অশক্তের ন্যায় উপেক্ষা প্রদর্ণন করি- 

সাছেন। যদি আমাকে পবিন্যা্া করিবারই আপনাদিগের ইচ্ছা! ছিল, 
তবে পুর্বে “আমরা পাগুবুদি গণ্ধে পরাজিত্ত করিব, এইরূপ বল্ সমুচিত 
হয় নাই। কেন না, আপনাদিগের তাদৃশ 'অভিপ্রার জানিতে পারিলে, 

আমি তাহাদিগের সহ কখনই ঈদৃশ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ মারস্ত করিভাঁম 
না। যাহ! হউক, ঘ্দ এক্ষণে মামি আপনাদ্দিগেব পরিত্যজ্য হই, তাহা! 
হইলে, আপনারা হন্ুরূপ বিক্রম প্রকাশ পুর্বক সংগ্রামে প্রবুস্ত হউন । 

হে মহারাজ! মহাবীর ড্রোণ ও কর্ণ বাজ] ভ্ুষ্যোধনের বাক্য শ্রবণে 

দণডবিঘ্উত ভূজঙ্গের ন্যার কুদ্ধ হইয়] তর্জন গঞ্জন করনত সংগ্রাম করিবার 
অভিলাষে পাগুবপক্ষীর সাত্যক্তপ্রদুখ বীরগণের প্রতি অভিজ্রত হুইলেন। 

তখন পাগুবগণ ও স্বস্ব সৈন্যে পরিবৃত হউর। সেই মভাবীরদ্বয়ের অভিমুখে 

আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধন্ুদ্ধীর সর্বাস্ত্রবেভা! দ্রোণচার্যা 

রোষাবিষ্ট হইয়। সন্বরে দশ বাণস্বারা শিনিপুঙ্গব নাত্যকিকে বিদ্ধ করি- 

লেন! তখন মহাবীর কর্ণ দশ, রাঁজা ছুর্ম্যোধন সাত, বৃষসেন দশ ও 

শকুনি সাত শরে যুসুধানকে বিদ্ধ করিলেন। এ পময় সোমকগণ দ্রোণাচা- 

ধ্কে পাওডবদিগের সৈন্য বিনাশে প্রবৃন্ত দেখিয়া চতুর্দিক হইতে তাহার 

প্রতি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন মহাতেজস্বী দ্রোণ ক্রোধে নিতাস্থ 

অধীর হইয়া, দিবাকর যেরূপস্বীর রশ্মিজাল বিস্তার পূুর্ধক তমোরাশি 

বিনষ্ট করেন, তদ্রপ শরজাল নিক্ষেপ করনত ক্ষত্রিরগণের প্রাণ হরণ করিতে 

আরম্ত করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ কতৃক সমাহত হইর। তুমুল আর্তনাদ 
করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ 

জাত1, কেহ কেহ মাতুল, কেহ কেহ ভাগিনেয়, কেহ কেহ বয়স্য, এবং 
কেহ কেহ বা সন্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পুর্বক জীবন রক্ষার্থ 

পলায়ন করিচুত'লাগিলেন। €কহু ফেহ বিমোহিত হইয়া দোণানিমুখেই 
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&বিত হইলেল। রি নংগামে পাও্ডবপক্ষীয় ভামংখা সৈনা যসরাঁজসদনে 

শমন কবিল। ভতাবণ্ধঃ সৈনাগণ দোণশরে ঘত্পরোনান্তি ব্যথিত হইয়] 

প্রদীপ সকল দির করত পাঁগুবগণ, বাসুদেব ও ধুইহায়ের সমক্ষেই 

ধাবমান হইল । তত্কাঁলে পাগুবসেনাগণ প্রদীপ পরিশ্টাগ করিলে, 

দিশ্মগুল* প্রগাঢ় ভিমিরাঁবৃত হওয়াঁছে বেহ কিছুই দৃষ্টিগোচব করিতে সমর্থ 

হইল না। কেবল কৌববগণের দপাঁলোকে পাঙবপন্ষীয় যেঁধগণের 

গলায়ন দুষ্ট হইতে লাগিল। এ সমষ ক্রোণাচার্ম্য ও কর্ণ পাঁগবসৈন্য- 

দিগ.ক প্লান করিতে দেখিরা শবনমুহ পরিত্যাগ পূর্ব ক ক তাহাঁদিগের 

পণ্চাঁৎ পশ্চাঙ দ্রহবেগে গমন করিতে আবস্থ করিলেন। 

হে বাজন্। পাঞ্চালগণ এই পে বিনদু ও পলায়নপর হইলে, মহামতি 

বান্ছদেব সান্টিশর বিস্্ হইয়া আজ্জুনকে সুকন্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে 

পার্থ । মহাবীর সাতাকি ও ধৃঈছায় পাঞ্চালটসন্যগলে পরিবৃত হইয়া 

আচার্য দ্োণ ও কর্ণের সহিহ সংগ্রামে শ্রবন্ত হইরাছেন। এন্সণে আমাঁ- 

দিগের সৈন্যগণ মাচাঁধ্যেব শরজালে ছিন্ন ভিন হইয়। পলায়ন করিতেছে; 

কিছুতেই নিবৃন্ত হইনেছে নাং । তএব আইস, আঁমবা যত্বসহকাঁরে 

উষ্ভাদদগকে নিবাঁবণ কবিতে ততৎপব হই । তখন বাস্দেব ও ধনগ্য় 

পলামনে প্রবুস্ত সৈনাগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে মোধ; 

শাণ। তোমরা ভীতচিস্তে পলায়ন কবি 9 না, ভোমরা ভয় পরিত্যাগ কর। 

এই আমরা সৈনাস*্গ্রুত প্র্বক নাহ নিম্মাণ কবিষা দোণ ও কর্ণেক প্রতি 

ধাবমান হইয়াছি। 

হে বাজন্। হ& সময় বাস্তদেব ভীমসেননে আগমন করিতে দেখিয়।1 

অজ্ভ্বনের হর্মোৎ্পাদনার্থ পুনর্বার ফহিতে লাগিলেন, হে সণে । এ দেখ, 
সমরশ্রাঘী মহাবীর বৃকোদর ক্রোধহরে সোমক ও পাওবগণেব সহিত 

সমবেত হইয়া বেগপহকারে ড্রোণ ও কর্ণেব সহিহ সংগ্রাম করিবাক 

মানদে আগমন করিতেছেন । অতএব তুমি শ্বপক্ষীয় পাঞ্চালদেশীয় 

সহাবখগণ 9 বুকোদবের সহিত মিলিত হইয়া শক্রপন্ষীয় পেন্যদিগকে 

হার কর। মহা ।ল প্রাক্রাস্থ ধনগ্রুয় মহাস্মা মাধবের এই বাক্য শ্রবণ 

পূর্বক তাহার সহিত দ্রোণ ও কর্ণের চা উপনীত হইলেন। তখন 
পাওবপক্ষীয় সৈন্যগণ পুনর্কার প্রতিনিবৃন্ত হইয়া শক্রনংহারে প্রনুত্ত 

দ্রোণ ও কর্ণের সন্গিধানে আগমন করিতে সা তঙ্কাঁলে চন্দ্রা" 

দয়ে প্রবৃদ্থ সাগবদ্বয়ের ন্যায় সমুক্ডেজিত উভয় পক্ষীয় দৈন্যগণের সেই 

নিশা কালে ডমুল সন্গ্রায সমুপস্থিতভইল £ কোরব কিয় সৈন,গণ উন্ম-। 
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ত্তের ন্যায় প্রদীপ সকল পরিতাাগ পূর্বক অসশ্রান্তটিন্তে পাঁগুবগণের 

সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। তত্কাঁলে ধুলিপটল ও অন্ধকারে 
দিক্মগুল সমাচ্ছন্ন হইলে, জয়েচ্ছগণ স্ব স্ব নামোলেথ পূর্বক যুদ্ধ করিতে 

প্রবৃত্ত হইল। হেরাজন্! স্বয়ম্বরস্থলে যেক্বপ নরপতিগণের নাম ও 
গোত্রাদি শ্রত হইয়া! থাকে, তদ্রপ সেই সমরাঙ্গনে সংগ্রাগে প্রবৃত্ত 
মহীগালগণের নাম শ্রবণগে।চর হইতে লাগিল। হেভূপতে। এ নময় 
রণস্থল কিয়ৎক্ষণ নিঃশব কইয়া রছিল। কিস্ত পরক্ষণেই যখন সৈন্য- 

গণ ক্রোধ্ভরে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, তখন কি পরাজিত, কি বিজয়ী, 
উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই পুনর্ধ/র তুমুল কোলাহল করিতে লাঁগিল। 
হেরাজন্! তখন যে যে স্থলে প্রদীপালোক লক্ষিত ছইতে লাগিল, 
বীরগণ পতঙ্গের ন্যায় সেই সেই স্থানে গমন করিতে আর্ত করিল। 
এইরূপে পাগুৰ ও কৌরবগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, সেই বিভাঁবরী 
ক্রমে ক্রমে অতি গভীর মর্তি ধারণ করিতে লাগিল। 

চত্ুঃসগ্তত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৭৪ । 

হে রাজন আনন শক্রনিস্থদন কর্ণ রণস্থলে ধুষ্টছ্যয়কে নিরীক্ষণ 

করিয়া ভাহ।র বক্ষংস্থলে মর্দভেদী দশ বাণ পরিত্যাগ করিলে 

মহধবীর ধুষ্টছ্ায় তাহাকে থাক থাক্ বলিয়। পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। 

এইরূপে ভী মভাবীরহয় শরাসন আঁকর্ণ আকর্ষণ পুৃর্বক সুতীক্ষ শর- 
নিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তৎপরে মহা- 

বীর কণ সমরাক্গনে পাঞ্চাল প্রধান ধষ্টদ্যক্সের সারথি ও অশ্বচতুষ্টয়কে 
বিন করিয়া নিশিত শরসমূহে তাহার শরাসন ছেদন করিলেন। 

এইরূপে মহাবীর ধুষ্টছ্যয় অশ্ব, সারথি ও শরাসন শূন্য হইয়] গদা- 
গ্রহণ পূর্বক রথ হুইতে কর্ণের সমীপে গমন করত তাহার অশ্ব চতু- 
ইয়কে সংহার করিলেন। অনস্তর তিনি বেগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ধন- 

জয়ের রথে আরোহণ পূর্বক পুনরায় কর্ণ সমীপে গমনোদ্যত হইলে, 

পর্ঘমপুজ্র যুধিষ্টির তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎ্কাঁলে মহা- 

বল পরাক্রান্ত কর্ণ পিংহনাদ, ধনুষ্টম্বার ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 

হে রালন্ঠ! 'ভখন মহারথ'পাঞ্চা্ীগণ খৃষ্টদ্রামকে পরাজিত নিরীক্ষণ 



দ্োণ পর্ব । | ৪৩৯ 

করিয়া ত্রুদ্ধচিত্তে অন্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করত জীবিতাশী পরিত্যাগ পূর্বক 

কর্ণের অভিমুখে মহাবেগে গমন করিলেন। ওঁ সময় কর্ণের সারথি 

তাহার শঙ্খসবর্ণ, শিন্ধুদেশীয় দ্রুতগামী অশ্বগণকে রথে সংযোজিত 

করিল। তখন জলধর যেরূপ শৈলোপরি জলধার1 বর্ষণ করিয়৷ থাঁকে, 

লব্ধলক্ষ্যৎ মহারথ রাধানন্দন সেইরূপ পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণের প্রতি 
আয়ত শরজাল পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঞ্1ালসৈন্যগণ 
কর্ণের শরনিকরে সাতিশয় বিমর্দিত হইয়া কেশরী কতৃক বিমর্দিত 

সৃগ্যুথের ন্যাক় ভীতচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। এবং অনেকে তুরঙ্গ, 

মাতঙ্গ ও রথ হইতে ভূলে নিপতিত হইল। মহাবাছু কর্ণ ধাবমান 
হস্ত্যারোহী ও পদাতিগণের প্রতি ক্ষুরপ্রাস্্ নিক্ষেপ কবিয়া কাহারও 

বাহু, কাহারও উরু, কাহারও বা কুগুলপরিশোভিত মস্তক ছেদন করি” 

লেন। শ্রীসময় অন্যান্য মহাবীরগণ স্ব স্ব কলেবর ও বাহন সমদয় ছিগ্ন 
ভিন্ন হইলেও কিছুমাত্র জানিতে পাঁরিলেন নাঁ। পাঞ্চাল ও স্থঞ্জয়গণ 
এই রূপে নিতান্ত বিধাদগ্রস্ত হইতে লাগিল। ভখন তুণ স্পন্দনেও 
তাহাদিগের মনে কণভ্রম উপস্থিত হইল্। ভাঁহারা স্বপক্গীয় যোধগণ- 
কেও কর্ণবোধ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল 

পরাক্রান্ত কর্ণ চারি দিকে শরনিকর পরিন্যাগ পুর্বক তাহ।দিগের পশ্চাৎ 

পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যৌধগণ কর্ণ ও আচার্ধ্য দ্রোণের শর প্রহারে 

অচেতনগ্রায় হইয়। চতুদ্দিক অবলোকন করত পলায়ন করিতে গ্রস্ত 
করিল। কেহই সমরাঙ্গনে অবাস্ৃতি করিতে সমর্থ হইল না। 

হেরাজন! এ সময় ধর্মরাজ যুধিষির হ্বীয় সৈন্যদিগকে বিদ্রা- 
বিহ অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবার বাসনায় ধনগ্ীয়কে কহি- 

লেন, হেভ্রাস্ভঃ! এ দেখ, মহাবীর কর্ণ এই ভয়ঙ্কর নিশাকালে গ্রাচণ্জ 

মার্তণ্ডের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। তোমার আত্মীয়গণ কর্ণশরে নিতাস্ত 

ব্যথিত হুইয়া অনাথের ন্যার আর্ভনাদ পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করি- 

তেছে। সুৃতনন্দন যে, কখন শর সন্ধান এবং কখনই বা শর পরিত্যাগ 

করিয়া! দৈন্যদিগকে ব্যাকুলিত করিতেছে, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইন 
তেছে না। অতএব হে ধনগ্য়! এক্ষণে সময়োচিত কাধ্য অবধারণ করিয়!] 
যাহাতে কর্ণের বধসাঁধন হয়, তাহ সম্পাদন কর। 

হে রাজন্! ধর্মনন্দন বুধিষির এইরূপ কহিলে, মহাবীর ধনঞ্ুয় বাঙ্গ- 
দেবকে কহিলেন, হে স্ববীকেশ ! আজি ধর্মরাঁজ স্ৃতনননের পরাক্রম 

সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় ভীন্ত হইম্বাছেন) দেখ, কৌরব্নৈন্যগণ বারশার' 
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আমাদিগতক আক্রনণ করিতেহে; অতএব তুমৈ সত্বরে সময়োচিত 
কাধ্যের অনুষ্ঠান কর। আমাদিগের সৈন্যগণ আচার্যের শরসমূহে সাতি- 
শয় নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে , কেহই সমরাঙ্গনে অবস্থান 
করিতে নমর্থ হইতেছে নাঁ। মহাবাহু কর্ণ ও শাণিত শরনিকরে প্রধান 

প্রধান রখিগণকে বিদ্রাবিত করির! নির্ভয়ে সমরস্থলে বিচরণ করিতেছে । 

হে বৃষঝ্িবংশাবতংন ! উরগ বেরূপ কাহারও পাদম্পর্শ সহ্য করিতে পারে 

না, আমি ও দেইরূপ এই রণস্থলে কুনন্দনের বিক্রম সহ্য করিতে সমর্থ 

হইতেছ্ছি না। অতএব হে খাঙ্ছদেব! তুমি সত্বরে কর্ণের সন্নিধানে রথ 

সঞ্চালন কর। লাখে আমি হয়, উহাকে সংহার করিব, ন। হয়, এ ছুরা- 

আই আমাকে বিনাশ ধরিবে। 

ব/স্ুদেব কহিঃলন, হে ধনগ্ধয়  * আমি অলৌকিক গরাক্রমশালী 

কর্ণকে দেখরাজের ন্যায় বণস্থলে প্ষ্যটন করিতে অবলোকন করিতেছি। 

তুনি ও ঘটে২চ ব্যতীত আব কেহই উতার সহিত সংগ্রাম কাঁরতে সন্র্থ 
হইনে না। বিগ এক্সদে কণের শিক্ট তোমার গমন কর! কোনক্রমেই 

বধের এহে। সুতনদন তোমার সহাবাখহ দেপীপ্যমান মহোন্বা সদৃশ 

[এব প্রদর্ত ভাষণ এটি আত যঙ্জ পুর্ব ক বক্ষ বরিয়া ভয়ঙ্গরভাবে রশ- 

হণ অবস্থিঠি চীনা অত এ৭ তোমাদের সব্বদা অনুগত ও হিভা 

ভিলাবী নহাবার ঘটোতখঢ করণে অভখুখে গমন করুক । এ দেব সদৃশ 

বিএ খালী রান দহাবল পরাক্রান্ত কৃুকোদতরর বসে জন্ম হণ করি 

রাছেশ । এবং পবা, আনুর ও গাক্ষন অস্ত্রে উহার বিশেষ পারদশিহ। 
টু 7 পৃ ১ রি শ র্ শি নি শা আছ । অঠএব খটোখবিট নিশুহই বণক্ে বিনাশ বধছিতে মগ 

০৬ বাডন্' কমললোচন বনগ্তুর হানীকেতের এইরূপ বাক্য অবণ পুর্ধক 

ঘটেোতক০তক আহবান করিলেন শিচএ্র কবড গারিমঞ্তি 

ধ্ন্গায়ের আহ্বান শ্রবৃণমাত্র খুলি ও বন্ুব্বাণ ধাকদ পুল্বন্ধ তাহার সাদ্ধত 

গবিদ ত বান গা 6 রা এই আম উপ? সৃতি ইইর[ছি ; অন 

বেশহাস্য বদনে সেই নাহিদ ভনধ্্ দিত সী মন্নংনকে ক্হি- 

লেন, হে ঘটোত্বচ । 

এক্ষণে এই সংঞামে তোখারই পরাক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সমর সনাগত 

'ইইয়াছে। তুনি,ভিন্ন অন্য ৬হই গরাক্রদ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে 

ল 
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না। তুনি রাক্ষনী মায়া ও বহুধিধ অন্ত্র পরিজ্ঞাত আছ) অঁতএব তুমি 
সংগ্রামপাগরে নিমগ্র পাগডবদিগের ভেলাস্বরূপ হও । এ দেখ, পাওব- 
নৈন/গণ গোপাল তাড়িত গোসমৃহের ন্যায় কর্ণণরে বিদ্রাবিত হইতেছে। 
মহাপ্রহাপশালী স্ৃতনন্দন কর্ণ পাগব্নৈন্য মধ্যে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়, 

দিগকে্সংহার করিতেছে । দৃঢ় বিক্রম ধনুদ্ধর যোধগণ অগংখা শর এর্ষণ 
করিয়ও কর্ণের এর প্রভাবে রণস্থলে অবস্থান করিতে নিতান্ত অসমর্থ হই- 
রাছে। এই ঘোর নিশীথদময়ে পাঞ্চলগণ কর্ণশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া 

সিংহান্দিত মৃগধুথের ন্যায় ভীতচিত্তে পলায়ন করিতেছে । হে ভীমপরাক্রম 
ভীম নন্দন! এক্ষণে তুমি ভিন কর্ণকে নবারণ করিতে আর কেহই সমর্থ 
হইবে না। অতএব তুমি মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং আপনার তেজম্বিতা ও 

অস্ত্বলের অনুরূপ কাধ্য কর। হে হিড়িস্বানন্দন ! মনুষ্যগণ পুত্র দ্বারা বন্ধু 

বান্ধবগণের সহিত ইহলোকে ছুঃখ হইতে পরিত্রাণ ও পরলোকে পরম 
গতি লাভের নিমি্তই পুত্র কামন! করিয়া থাঞকেন। অতএব তুমি 
এক্ষণে ছুঃখার্বে নিপতিত পিতৃবান্ধবদিগের উদ্ধার সাধন কর। হে ভীম- 

তনয়! তুমি নমরে প্রবৃন্ত হইলে, তোমার অস্ত্রের প্রভাব অতি ভীষণ ও 
মায়া মতি দুস্তর হইয়া উঠে। হামার তুল্য সমরবিশারদ আর কেহই 
নাই । অতএব তুমি এই রঞজ্জনীতে কর্ণের সায়কে ছিন্ন ভিন্ন পাও সৈনা- 

দিগকে উদ্ধার কর। হে রাক্ষসেন্দ্র' নিশাচরগণ রাশ্রিকালে অমিত পরাঁ- 

ক্রমশ।লী, নিভাগ্ত ছৃ্দর্ন ও রণবিশারদ হইয়া উঠে। অতএব ভুমি এই 
ঘোর নিশাবালে মায়াবলে ধন্গুদ্ধর কর্ণকে সংহত বর। পাংর্থগণ হৃষ্টদ্যন্নকে 
পুরোবন্তা করিক্কা দ্রোণাচাধ্যকে সংহার করিবেন। 

ছে রাজন্। অনন্তর বাশুদেবের বাধ্যাবসানে মহাবীর ধনঞ্জর় ঘটোত- 

কচকে কহিলেন, বৎস! ননস্ত পাগুবইপন্য মধ্যে তুণি, মহারথ সাত্যকি 

ও ম্হাবাছু ভীঘসেন ঠিনজনই আনার মতে এই সন্ধশ্রেন্ । এক্ষণে তুমি 
এই ররনীতে কর্ণের সহিত দ্বেরথ ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । মহাবল পরা ক্রাস্ত 

নাত্যকি তোমার পৃষ্ঠ রঙ্ষক হইবেন । পুরে দেবরাজ উন্ত্র ঘেনন মহাবীর 
কার্তিকেয়ের সহিত সমবেত হইয়। তারকাসুরের বধসান করিয়াছিলেন, 

ঙজ্রপ তুমে আমি মহাবীর সাত্যক্রি সহিত বমবেত হইয়া কর্ণের বধ 

সাধন কর। 
রাক্ষমরাজ ঘটোত্কচ 'আঞ্ঞছুনের এইরূপ ধাক্য শ্রবণ করিয়া! কহিল, 

হে মহাজন কফি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অন্যান্য অন্ত্রবিদগ্রগণ্য ক্ষত্রি- 

যগণ মামি সংগ্রামে নকলকেই প্নরাজয়ু করিতে পা্তি। আমি আগ্চি' 
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স্তপুত্রেৰ 'সহিত একপ সংগ্রাম করিব যে, যাবৎ পৃথিবী বিদ্যমান 
থাকিবে, তাবৎ লোকে আমার এই সংগ্রাম বৃত্তাপ্ত কীর্তন করিবে । অদ্য 
কিশূর, কি শঙ্কিত, কি বদ্ধাগুলি বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ 
করিব না। প্রভাত রাক্ষস ধর্ম অবলম্বন পূর্বক সকলকেই সংহার করিব। 
হে রাজন.! শত্রনিপাঁতন মহাবাহ হিড়িম্বাতনয় এই বলিয়া আপনার 
সৈন্যগণের অন্তঃকরণে ভয়ৌত্পাদন করত কর্ণের সহিত পংগ্রামার্থ ধাব' 

মান হইলেন। মহাধস্থুদ্ধর হৃতনন্দন কর্ণ সেই দীপ্তাপ্য ভূজঙ্গের ন্যায় 

চক্রাধভরে আপতিত নিশাচরকে হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন । হে রাজ- 

শার্দল! তখন মহাবীর কর্ণ ও ঘটোত্কচের ইন্্র ও গ্রহলাদের ন্যাক, 

ঘোঁপতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 

£ 

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ১৭৫। 

হে রাজন! "আপনার পুত্র রাজ! ছুর্য্যোপ্দন ঘটোতকচকে শৃতপুত্রের 

ভিঘাংসায় দ্রতবেগে গমন করিতে দেখিয়। স্বীয় ভ্রাতা দুঃশাসনকে কহি 

লেন, ভ্রতঃ ! এ দেখ, রাক্ষরাঁজ ঘটোঁত্কচ কর্ণের বেগ ও পরাক্রম 

অবলোকন করিয়া উহার প্রতি ধাবমাঁন হইতেছে; অতএব মহাঁ- 

বল পরাক্রমশালী কৃর্য্যপুত্র কর্ণ যে স্তানে ঘটোত্কচের সহিত যুদ্ধ করিবাঁর 

অভিলবষে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি অসংখ্য সৈন্য সমভিবাহারে সেই 
স্থানে গমন পূর্বক যত্রসহকাঁরে তাহাকে রক্ষা কর। এ ভয়ঙ্কর নিশাচর 

যেন অনব্ধানত বশত কর্ণকে বিনাশ করিতে না পরে। হে মহারাজ! 

রাজা ছুর্যোধন ছুঃশাসনকে এইরূপ মাদেশ করিতেছে, এমন সময়ে মহাঁ- 

ৰলশালী জটাশ্থরপুত্র অলম্বল তাহার সমীপবত্তা হইয়া কহিল, হে রাঁজন..! 

জাপনি অনুগ্রহ পূর্বক অনুজ্ঞা করুন; আমি আপনার বিপক্ষ সমর- 

ছর্মদ পাঁগবগণকে অনুচরবর্গের সহিত সংহার করিতে অভিলাষ করি । 

পূর্বে নীচপ্রকৃতি পাগুবগণ আমার পিতা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ জটাস্থরকে 
নিপাতিত করিয়াছে; অতএব অদ্য আমি আপনার আজ্ঞান্ুসাঁরে 

অরাতিগণের রুধির ও মাংস দ্বারা তাহার পুজা করত তাহার খণ হইতে 
মুক্তি লাভ করি। 

হে মহারাজ! কুরুপতি ছুর্যোধন বারম্বার সেই রাক্ষন প্রধান 
জটাম্ুরপুত্রের বাকা শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়1 তাহাকে কহিলেন, 
'ছে রাক্ষমেজ্্র | আমি দ্রোণ কর্ণ প্রত্থৃতি মহাবীরগণের সাহায্যে অনা- 
ক 
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গ্লাসে পাগুবদিগের বিনাশ সাধনে সমর্থ হইব। এক্ষণে তোমাকে 
অনুমতি করিতেছি যে, তুমি সত্বর এ ক্রুরকন্মা মানুষসত্ভূত নিশাচর 
ঘটোতকচকে সংহাঁর কর। প্র পাওবগণের পরম হিতৈষী ছুরাখ্বা নিশা- 

চর গগনমার্গে অবস্থান করত আমাদিগের হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চূর্ণ 

করিতেতে। অতএব উহাকে অচিরাঁৎ শমন সদনে প্রেরণ কর। 

অনন্তর ভীষণমুর্তি জটাস্ুরতনয় রাজা ছুর্ম্যোধনের বাক্যে সম্মত 

হইয়া ভীমতনয় ঘটোৎকচকে আহ্বান পুর্বক তাঁহার উপর অনবরত 
খরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমতনয় একাকী প্রচও 

বায়ু যেরূপ জলদজালকে ছিন্ন ভিন কবিয়া ফেলে, তন্রপ অলম্ুল, কর্ণ 

ও বহুসংখ্যক কুরুসৈন্যগণকে প্রমখিত করিতে আঁরস্ত করিল। মহ'- 
ৰল পরাক্রাস্ত জলম্বল ঘটোত্কচের মায়াল্ল নিরীক্ষণ করিয়া! তাঁহাকে 

নাঁনা লক্ষণ ঘুক্ত শর সমূহে বিদ্ধ করত পাগুবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে 
লাগিলেন । তখন পাঞ্তব?ুনন্য পবন নঞ্চালিত মেঘজালের নায় ছিন্ন 

ভিন্ন হইযাঁ পড়িল । এ দিকে আপনার সৈন্যগণও মহাবীর ঘটোৎ- 

কচের শর সমূহে ক্ষতবিক্ষতগাত্র হইয়! প্রদীপ সকল পরিত্যাগ পূর্বক 
সেই আন্ধকারেই পলায়ন করিতে লাগিল । তখন মহাবীর অলম্বল রোঁষ- 

গরবশ হইয়া, কুগ্তীরকে যেমন অঙ্ক-শ দ্বারা বিদ্ধ করে, তদ্রুপ ঘটোৎ- 
কচকে শর সমূহে বিদ্ধ করিতে আরগ্ত করিল। মহাঁবল পৰুক্রাস্ত 
ঘটোতৎ্কচ তদ্র্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অলম্থলের রথ, সারথি 'ও সমস্ত 
আমুধ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এবং ততপরে অষ্ট অট্র হাস্য করত 

মেঘের শৈলোপরি বারি বর্ষণের ন্যায় অলম্বল ও বৌরবদিগের উপর 
শর বধ্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে রাজন! আপনার চতুরঙিণী 

সেনা হিড়িস্বাস্থতের শর সমুছে নিপীড়িত ও একান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া পর* 
স্পরকে বিমদ্দিত করিতে লাগিল। রথ ও সারখিবিহীন জটাম্ুরনন্দন 

তদ্দর্শনে অতিমাত্র জুদ্ধ হইয়া ঘটোৎ্কচের উপর দৃঢ়তর মুষ্টি প্রহার 
করিলেন। মহাবীর ঘটোত্কচ সেই জটান্থরতনয়ের মুষ্টি প্রহারে সমা* 
হত হুইয়1, ভূমিকম্পকালে বৃক্ষ, তৃণ ও গুল্স সমবেত পর্বত যেবগ কম্পিত 

হয়, তদ্রপ সমরে বিচলিত হইল এবং শক্রবিনাঁশক্গম অর্গল বাহ সমু" 

দ্যত করত তাঁহার উপর মুষ্টি প্রহার করিল ) তৎপরে ভুজযুগল ছারা 

' তাহাকে আকর্ষণ করিয়। ভূতলে নিক্ষেপ পুর্ধক নিম্পিষ্ট করিতে লাগিল । 

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবলশালী অলম্বল ঘটোত্কচের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ 

খরত গান্রোখান পূর্বক পুনর্ধার তাহার তি ধাবিত হইল(গবং ঘটোখ- 
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কচকে উৎক্ষেপণ ও অনঃক্ষেপণ পূর্ধক মহীতলে নিষ্পেবণ কবিত্ে 
শীগিল। মহারাজ! এইরূপে এ বৃহত্কাঁয় মহ্াবীরদয়ের লোমহর্মণ 

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। 
অনন্তর তাহারা মায়াজাল বিস্তার পূর্বক পরস্পরকে অঠিশয়িত 

করিয়া ইন্দ্র ও বলির ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইণ। এ মহাবজ- 

শালী বীরদ্বয় পরস্পর জিঘাংসাপরবশ হইয়! কখন অগ্নি ও সাগর, 

খনন গরুড় ও তক্ষ ৮, কখন'মহামেঘ ও প্রবল বায়, কথন বজ ও ভুচর 

কখন হস্তী ও শার্দল এবং কখন বা রাহ ও স্ুর্ট্যের মুর্তি ধারণ পুর্ববক 

নানাবিধ মায় প্রদর্শন করিল । তাহার পরস্পরের প্রতি গদা1, পবিঘ, 

প্রাস, মুদগর, পউ্রশ ও গিরিশ্ঙ্গ নিক্ষেপ করত অতি অন্তত যুদ্ধ করিতে 
লাগিল এবং কখন রথাঁনোহণে ও কখন বা পাদচারে পরিভ্রমণ পুর্বাক 

পরস্পরের উপর অশ্ব ও গদ1 প্রহার করিতে আরস্ত করিল। অনন্তর 

মহাঁবলশলী ঘটোথ্কচ অলম্বলের বিনাশ বাসনায় উত্পতিত হইয়। 

শ্যেন পন্ষীর ন্যায় তাহার উপর নিপতিত হুঈল এনং তাহারে গ্রহণ 

করিয়া উৎক্ষেপণ পুর্বক ভূলে নিক্ষেপ করিল । তখন “সই ভীষণ- 

মৃর্ঠি অলম্বল ভীষণ রবে চীৎকার করিচ্ে লাগিল। ইতাবনরে অমিত- 

পরাক্রম ঘটোত্কচ অন্ভুতাকার খড়গ সমুদ্যত করিয়া তাহার বিকৃত 

দর্শন অতি ভয়াবহ মস্তক ছেদন করত ময়দানবনিপাতন মধুনদণের 

ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 

হে মহারাজ! রাক্ষসেন্ত্র ঘটোত্কচ এইকপে অলম্বলেব বধ সাধন 

করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্বক তাহার সেই মন্তক লইয়। ছুর্ষ্যোধনের সমীপে 

গমন করিল এবং গর্ব্বতভাৰে সেই বিকৃত মন্ডক তাহার রথে নিক্ষেপ 

পুর্ববক প্রাবুট কালীন পঞ্জনোর ন্যায় ভীষণ গৃজ্জন করিয়া কহিল, 
হে ছর্য্যোধন ! তুমি এইমাত্র বাহার বল বিক্রম অবলোকন করিতে 

ছিলে; এই তআমি তোমার সেই বন্ধুকে সংহার করিলাম ! এইবূপে 

কর্ণকে এবং তোমাকেও যমভবনে প্রেরণ করিব। আমি যতক্ষণ 

কর্ণকে বিনাশ না করিতেছি, ততক্ষণ তুমি হ্ৃষ্টচিত্তে অবস্থান কর। 

মহারাজ । রাক্ষসপ্রবীর ঘটোৎ্কচ এই কণা বলিয়াই কর্ণাভিমুখে 

গমন পূর্বক তাহার মন্তকোপরি শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 

অনস্তর কর্ণের সহিত ঘটোত্কচের সব্বলোকভয়াবহ অন্তি ঘোরতর সং- 

গ্রাম উপস্থিত হইল। 
পাশশাশ শুট 9 উট শিশিপাশি 
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ষট্সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৭৬। 

ধতরাই্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই নিশীথসময়ে হর্যযনন্দন কর্ণ ও 
রাক্ষন ঘটোত্কচের কিপ্রকার সংগ্রাম হইল? আর সেই ঘোররূপ 

নিশাচরের মূর্তি, রথ, অশ্ব ও অস্ত্র সকল কি রূপছিল? তাহার শরানন, 

রথধবজ, অশ্বগণের দৈর্ঘ্য ও পরিসরের প্রমাণ কিরূপ? এবং তাহার বর্ম 

ও শিরন্ত্রাণই বাকি রূপছিল? হেসঞ্জয়? তুমি এই সমস্তই পরিজ্ঞাত 

আছ, এক্ষণে আমার নিকট কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাক্ষল ঘটোত্কচ লোহিতাঁক্ষ, মহাকার, 

মহাতুঞ্জ, মহাশার্ষ, শঙ্ক, কর্ণ, নির্টতোদর/) নীলকলেবর ও বিকৃতাকাঁর। 

' উহার মুখমণ্ডল তামঅবর্ণ, শ্বক্রজাল হরিদ্বর্ণ হ্নুদ্বয় সু প্রশস্ত, রোমরাঁজি 
উদ্ধমুখ, আস্যদেশ আকর্ণ বিদারিত, দস্তাবলি স্থৃতীক্ষ, জিহ্বা ও ওঠ 

তাত্রবর্ণ এবং দীর্ঘ, ভ্রযুগল আয়ত, নাসিক স্ুল, গ্রীবাদেশ লোহিত 

বর্ণ, শরীর শৈলপ্রমাণ, কেশকলাপ বিব্টাকারে উদ্বদ্ধ, কটিদেশ স্ুল, 

নাভি গুঢ়, এবং ললাটগ্রান্ত শিখাকলাপে মণ্ডিত। সেই মহামায়া- 
বিশারদ নিশাচর ভুজদণ্ডে কটক ও অঙ্গদ, পর্ধবত-নদূশ উরঃস্থলে অনল- 

তুল্য নিষ্ক, শিরোদেশে হেমময় তোরণপ্রতিম বিচিত্র শুভ্র কিরীট, কর্ণ 
নবোদিত সৃর্ধযপ্রভ কুগুলযুগল, গলদেশে স্বর্ণশয়ী মালা এবং *গাত্রে 
কাংস্যময় বন্দ ধারণ পুর্বক কিক্কিণীজালনিনাদিত, রক্তবর্ণ ধবজপট 

ম্ডিত, খক্ষচর্্ম পরিবেষ্টিত, নানাবিধ অস্ত্র পরিপূর্ণ, অষ্টচক্র সংযুক্ত, 
মেঘ গম্ীরনিস্বন, চারি শত হস্ত পরিমিত এক মহাঁরথে আরোহণ করি- 

লেন। মত্তমাতঙ্গ বিক্রম, লোহিতলোচন, নান! বর্ণ জিতক্রম, বিপুল 

জটাজাল ম্থশোভিত, মহাবল, কামচারী অশ্বগণ বারম্বার হ্েষারব পরি- 

ত্যাগ করিতে করিতে মহাবেগে তাহাকে বহন করিতে আরম্ত করিল। 

বির্পাক্ষ, প্রদীপ্াস্য, ভাস্করকুণ্ডল এক রাক্ষস হৃর্ধ্যরশ্িন্নিভ রশ্মি গ্রহণ 

পূর্বক অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে লাগিল । রাক্ষসশ্রেষ্টঘটোতৎ্কচ এ 

সারথির সহিত মিলিত হইয়া অরুণসারথি দ্রিবাকরের ন্যায় শোভা 

ধারণ করিল। প্রকাণ্ড অত্র খণ্ড সংযুক্ত, উত্ত্ন পর্বত সদৃশ তর্দীর 
রথের উপর সমুচ্ছিত, রক্তমন্তক ও ভীষণ মূর্তি গৃধ বিরাজি ত, গগন- 

+ স্পশখ ধ্বহদও্ড শোভা পাইতে লাগিল। 

ভে রাজন! অনন্তর রাক্ষসরাজ ঘটোতকচ দ্বাদশ অরত্ধি বিস্তৃত, 

চারি শত হস্ত দীঘ', নুদৃঢ় জ্যাবুক্ত ইক্্াশনি-সৃমনির্ধোষ শর্বাসস আক 
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ধরণ ও ররাক্ষ পরিমিত শর সমূহ দ্বারা চারি দিক সমাচ্ছাদিত করিতে 

করিতে সেই বীরক্ষয়কর রাজিকখলে মহাবীর কর্ণের প্রতি ধাবিত হইল! 

তাহার বজ্রপমনিঘেণিষ কার্্কধ্বনি সৈন্যগণেক্র কর্ণকুহরে প্রবেশ পূর্বক 
১ 'ছদ্িগকে ভীত ও কপ্পিত করিতে লাগিল । তখন মহাবীর কর্ণ সেই 
বিরূপাক্ষ ভীষণমূর্তি নিখাচরকে আগমন বরতে দেখিয়া গর্বপহকারে 

তাহাঁব শিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। নুগ্ভর যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী কুগ্তীরের 
প্রতি গনন বরে এবং যুনপতি বুষত যেমন অন্য বুষভের প্রতি ধাবিত 

হয়, ঙদ্রপ তিনি খশরবর্ণণ করিতে করিতে তাঁহার নিকট গমন করি- 

লেন। হে প্রসানাথ। ভখন ইন্দ্র ও শন্বরাশরের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও 

ঘটোতক্চের তুমুল সংগ্রাস আরবন্ত ভইল। সেই মহাবীরন্বয় ভীমনির্ঘোষ 
কান্ম,কদ্ধয় গ্রহণ পুবর্বক শরম্মূহ দ্বাবা পবস্পরের গাত্র ক্ষত বিক্ষত করত 

পরম্পবকে সমাচ্ভাদিত করিতে লাগিশেন এব আকর্ণাকৃষই্ট শরনিকর 

নিক্ষেপ পূর্ব পরস্পরের কীংসাময় কবচ ভেদ করিয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ 
কবি লাবন্ত করিলেন তখন শাদিলগ্ধর নখ দ্বারা ও হহিিদ্বয় দশন 

দ্বার] পরস্পরকে প্রহার কবিষা থাকে, হজীপ ভাঙীবা রথ, শক্তি ও 

শরপমূহ দ্বারী পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন | মহারাজ !* এই- 

দ্পে সেই মহাবাপদ্বর কখন পরম্পরের গাত্রচ্ছেদন, কখন শর সন্ধান ও 

কখন্ বা পবস্প্রদদে শরাঁনলে দগ্ধ করত জনগণের দ্শ্রেক্ষণীয় হইয়! 
উঠিলেন। এমন কি, জাহাঁনা তৎকালে শরজালে ক্গত বিক্ষত ও শোণিত- 
পবিপ্রুত কলেবব ভইরা গৈরিক-ধাতুধাবাআবী অচলদ্বয়েব ন্যায় শোভা 

পাইতে লাগিলেন । মহারাজ! তখন এ বীরদ্ধয় শরনিকরদ্বারা পরম 

যত্রপর হইযা পরস্পনকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন বটে, কিন্ত কিছুতেই 

শরস্পবকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। মহারাজ! এইরূপে সেই 

যামিনলীযোগে এ মহাৰীরদ্বয় জীবিন্তাঁশী বিসর্জন পুর্ধরবক ঘেরতর সং- 
গ্রাম করিলেন। যুদ্ধস্থলস্থিত সকল ব্যক্তিই মহাবীর ঘটোতৎ্কচের 

শরাসন-নিঘেণেষ শ্রবণ কবিয়া মত্পলোনাস্তি ভীত হুইল। মহারাজ ! 
যখন মহাবল পবাক্রীন্ত স্্যয-নয় কর্ণ এ নিশাচরকে কোনক্রমেই অভি- 

ক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, স্ুভরাং তখন দিব্যান্্র প্রাহুর্ভীব করিতে 

প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ঘটোৎ্কচ তদ্দর্শনে রাক্ষপী মায়া পরিগ্রহ 
করিয়া! শৃ্ধ, শেল ও মুদগরধারী ভীষণাকার রাক্ষদসেনায় পরিবৃত হইল।, 

ভূপতিগণ সেই দগুধারী ভূতান্তক কৃন্তান্তের ন্যায় ঘটোৎ্কচকে শঙ্ত্র- 
স্মুদ্যত করত আগমন ,করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, |. 

১1৫ 
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কুঞ্করগণ উহার সিংহনাদ শ্রথণে একান্ত ভীত হইয়া মুত্র পরিত্যাগ করিতে 
লাগিল এবং সৈন্যগণ সাঠিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া বা | 

অনন্তর সেই নিশ।চরগণ অর্দরাত্র প্রযুক্ত সনধিক বলসম্পন্ন হইয়!] 
শিলাবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। চলৌহ্ময় চক্র, ভুষ্রী, শক্তি, তোমর, 
শুল, শত্ুতী ও পরশ প্রতি বহুবিধ অস্ত্র সকল নিরন্তর নিপতিত হইতে 
লগিল। মহারাজ । আপনার পুত্র ও যোধগণ মেই ভীষণ সংগ্রাম 
অবলোকন করত নিতান্ত বথিত হইয়। চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে আর 

করিলেন। কেবল মন্ত্রবলশ্রাধী একমাঁত স্ধ্যনন্দন কর্ণ তৎকালে ব্যথিত 

না হইয়া শরসমূহ দ্বার] সেই রাক্ষপকৃত নার পিরাকৃত করিলেন । রাঙ্ষম- 

রাজ ঘটেোৎকচ তর্দশশনে ক্রোদে একাস্ত এ.র হয়া শৃপুত্রেপ বিনাশের 

নিমিত্ত অসংথা শব নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই রাক্ষসনিক্ষিপ্র শর 

সকল কর্ণের শরীর ভেদ করত খে।বিভাক্ত হইয়। ক্রদ্ধ ভুজঙ্গের শ্যায় 

ভূগভে প্রবেশে করিল। তখন মহাপ্রক্তাণশালী বণ ্লাধানিষ্ট ভইয়। 

বলবীর্যে ঘটোত্বচকে অঠিদ্রম করত দশ বাঁনে তাহাকে বিদ্ধ ববিলেন। 

নহ|বীর ঘটোত্বচ কর্ণ-নিক্ষিপ্ত শরসমূহে মন্খপ্তলে বিদ্ধ হইয়া ব্যশিত চিত 
কথেরে বিনাশ-বাসনায় এক সহত্সর অসনম্গন, নবোধিত। বিবাসবগ্দশ, 

নি 

মণি রা স্ুণপার দিব্য চকু গ্রহণ পু্াক ৯18 ইতর গার 
বিরান ১৯ হার রে যার এ করিপ! এহাবীপ কৃতপূত্র নেই রাঙ্গম্হিত চক্র শরনতত ছানা গত খএু 

াস্থন 27 প্ক্্পা সত বা 3 ছা 2 করিলে, উহা ভাগ্য ব্যন্ডিএ্র মনেধনদের আম 
টি 

|| 
। *শ্লগ ভঃয়। ুতরৌ নিত 

[তিত হইল । মহ্[বীন ঘটোতক৮ তদ্দর্শনে কোধপিরবশ হইর়।, গাছ অরূপ 

স্যকে আচ্ছন্ন করে, তদ'প এরজালে কর্ণকে ম্মাচ্ছ্ন করিল। কদর, ইঙ্ঞু 

ও উপেন্দ্র তুল্য পরাঞ্মশালী সৃহশন্দন কর্ণ ও শবজাল দ্বার! অসম্ভাস্ত 

চিত্তে অবিলঙ্ষে ঘটোতঞ্চের রথ সনাচ্ছন্ন কবিলেন। তখন ভীমনন্দন 

রোষভরে তাহাকে পক্ষ্য করির। এক হ্মোঙগগদ বিকুষিত গদ। উদ্লামিত 

করত নিক্ষেপ করিলেন । মহাব্লশাণী কর্ণ উহা মাষযকনিচয় দাপা ভ্রামিত 

করিয়া ধরাঁহলে নিগাতিত কলিলেন। 'অনস্তুর শহাকায় ঘটোতৎ্কচ 

অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইয়া? কৃষ্ঃমেণের ন্যায় গজ্জন পূর্বক বৃঙ্ষবৃষ্টি করিতে 

আরম্ভ করিগ। 

&ঁ সময় স্র্যণন্দন কর্ণ, স্্ব্যকিরণ যেরূপ মেঘমগ্ুল বিদ্ধ করে, তদ্রপ 
আকাশস্থিত মায়াকুশল ঘটোৎ্কঢকে বিদ্ধ করিলেন এবং তত্পরে তাহার 

শখ সকলকে নিহত ও বথ শততধা রশ করিয়। ধারাবর্ধী জলপরের নায় 

তাহার উপর শরবুষ্টি কিচু লাগিকলন | & ময় ঘটোআচের শরীরে কর্ণ ূ 
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শরন্থারা অনির্ভিন্ন ছুই অঙ্গ,লিমাত্র ও স্থান রহিল না; এমন কি, প্রী বীর 
মুহূ্ভকীলমধ্যে কণ্টকারুভ শল্লকীর ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। মহা 
রাগ! প্র নিশাচর কর্ণের শরজালে এক্ধপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, উহার 

শরীর, অশ্ব, রথ:বা ধ্বজ কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। তখন মায়াকুশল 
ঘটোত্কচ স্বীয় স্বীয় অন্ত্রপ্রভাবে কর্ণের দিব্যান্ত্র .নিরাককৃত' করিয়া 
তাহার সহিত মাঁয়াধুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন নভোমণ্ডল হইতে অলাক্ষত 
রূপে অসংখ্য শরজাঁল নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষস মায়াপ্রভাৰে 

্বয়ং 8 হইয়! কৌরববাহিনী মুগ্ধ করিয়া! বিচরণ করত প্রথ- 
" বিকটাকার মুখ ব্যাদান পূর্বক সত পুত্রের দিব্যান্ত্র সকল 

রে দীন এবং তৎপরেই শতধা ছিন্নগান্র, গতাস্থ ও নিশ্চেষ্ট হইয়! 
ধরাতলে নিপভিত হইল । তদ্র্শনে কুরুপুদ্গবগণ তাঁহাকে নিহভ মনে 

করত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর ঘটোৎ্কচ 

অবিলম্বেই পুনরায় দিব্য অপর দেহ ধারণ পূর্বক চারি দিকে বিচরণ 
করিয়। কখন মৈনাক শৈলের ন্যায় শতশীর্ষ, শতোদর ও বৃহদাকার 

ধারণ, কখন ৰা অঙ্গ,লি প্রমাণ রূপ ধারণ করিয়া উদ্ধত সাগরতরজের ন্যায় 

বক্রভাবে উর্ধে 'অবস্থিতি, কখন বা বস্থুন্ধরা বিদারণানস্তর সলিলপ্রবেশ, 

কখন ব। অন্য স্থানে নিমগ্র হইয়। পুনরায় যথাস্তামে উত্থান করিতে লাঁ- 

গিল। মহারাজ ! তত্পরে সেই নিশাচর হিড়িস্বানন্দন হেমময়-কুগুল-পরি- 
মণ্ডিভ' ও বদ্ধ-সন্নীহ হইয়া পুনরায় হেম-পরিক্কৃত রথে আরোহণ এবং 

পৃথিবী, অস্তরীক্ষ ও দিজ্মুগুল বিচরণ পৃর্বক কর্ণের নিকট গমন করত 

অসম্তীস্তচিত্তে কহিল, হে স্তনন্দন ! তুমি এই স্থানে অবস্থান কর, জীবন" 
সন্বে আমার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। অদ্যই 
ভোঁমার যুদ্ধগ্রদ্ধা নিবারণ করিব । 

মহারাজ! উগ্রতর পরাক্রমশালী রাক্ষসরাজ ঘটোতৎ্কচ এই কথ। 

বলিয়। রোষকষায়িত-লোচনে অস্তরীক্ষে উৎপতিত হইয়! অষ্র অট্ট্য হাস্য 
করিতে লাগিল এবং কেশরী যেরূপ গজেন্তরকে আঘাত করে, তন্দ্রপ কর্ণের 

প্রতি শরাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে মহাবীর ঘটোতৎকচ কর্ণের 
উপর ৰারিধারার ন্যাপ শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মহাবীর কর্ণ & 
সকল শরনিকর লমীপস্থ না হইতে হইতেই ছেদন কন্ধিলেন। হে ভরত- 

শ্রেষ্ঠ! ভীমকর্শী ঘটোৎ্কচ সেই মায়া প্রতিহত হইল দেখিস! পুনরাক় 
মায়াবলে শৃল, প্রান, অসি ও মুষল প্রভৃতি শন্ত্ররূপ প্রশ্ববধ-বিশিষ্ট, অতৃাচ্চ 

' শৃঙ্গ সুশোভিত ও, তরুনিচয়সযাযৃক্ত উন্নত পর্বত রূপ ধারণ করিল। মহাবীর 
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কর্ণ সেই অঞ্জনচয় সম্িত, উগ্র আযুধ প্রপাতশালী মহাবীরকে অবলোকন 
করিয়! কিছুমাত্র ক্ষুন্ধ হইলেন না; প্রত্যুত, দিব্যান্তর প্রয়োগ পুর্বক সেই 
শৈলরাজকে ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট করিলেন। অনস্তর রাক্ষস প্রবর ঘটোৎ- 

কচ নভোমার্গে গমন পূর্র্বক ইইন্ত্রায়ুধযুক্ত, নীল মেঘের ন্যায় রূপ ধারণ 
করিয়! স্তপুজ্রের প্রতি পাষাণ বৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন অস্ত্রবিদ গ্রগণ্য 
কর্ণ বায়ব্যান্ত্র সন্ধান পূর্বক সেই কৃষ্ণমেঘরূপী রাক্ষলকে আহত করিয়! 
শর সমূহে দশ দিক, সমাচ্ছন্ন করত তাহার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমুদায় সংহার 

করিয়া! ফেলিলেন। তখন মহাবল ভীমতনয় হাস্য করিয়া মহ!রথ কর্ণের 
নিকট মায়। বিস্তার করিতে লাগিলেন। সেই মায়াবলেই মহাবীর কর্ণ 
সিংহশার্দুল সদৃশ, মত্তমা তক বিক্রম ও বর্মমাজধারী, নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত 
ঘটোৎকচকে দেবগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় আগমন করিতে অব. 
লোকন করিয়! তাহার সহিত্ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষদ পাঁচ বাণে 
কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষীয় রাজগণের ভয়োৎ্পাদন পূর্বক ভীষণ 
শব্ধ করত পুনর্বার অগ্ুলিক দ্বার! কর্ণের শরজাল ও হস্তস্থিত শরাসন ছে- 
দ্বন করিয়া ফেলিল। তথন কর্ণ সমুন্নত ইন্ত্রাধুধ সদৃশ অন্য ভারসহ শরা- 
সন গ্রহণ করিয়া! আকর্ষণ*পূর্রবক খেচর ও নিশাচরগণের প্রতি স্বর্ণপুজ্ঘ 
শক্রঘাতন শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ কর্ণের তীক্ষ 
সায়কে সিংহার্দিত গযূথের ন্যায় সাতিশয় নিপীড়িত হইল। যুগাস্তকল 
উপস্থিত হইলে, হুতাশন যেরূপ জীবগণকে দগ্ধ করিয়! থাকেন, সইরূপ 
মহাবীর রাধেয় অশ্ব, সারথি ও গজ সমবেত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ 
করিতে লাগিলেন পুর্বে ভগবান, শুলপাণি ত্রিপুরাস্থরকে সংহার করিয়] 

যেরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, মহাবীর সুতনন্দন কর্ণ রাক্ষসী সেন! 

সংহার করিয়া! সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। পাগুবপক্ষীয় সহ 
সহত্্ ভূপালগণ মধ্যে ভীম-পরাক্রম ক্রুদ্ধ অন্তক সদৃশ রাক্ষসরাজ ঘটোৎ* 

কচ ব্যতীত আর কেহই কর্ণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল ন1। 
মহোক্কাদ্বয় হইতে যেমন অনলযুক্ত তৈলবিন্দুপ্বয় নিপতিত হয়; সেইকব্বপ 

রোষাবিষ্ট ভীমতনয়ের নেত্রদ্বয় হইতে অগ্রিশ্ব,লিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল । 
তখন ঘটোত্কচ করতলধ্বনি ও অধর দংশন পূর্বক গজ সদৃশ গর্দাতযুক্ত 

মায়া বিনির্িতরথে আরোহণ করিয়! সারথিকে কহিল, হে সারথে! 

তুমি শীপ্ব আমাকে কর্ণের নিকট লইয়া! চল। * 
হে রাজন্। ভীমন্থত ঘটোত্কচ এইবরূপে ঘোররূপ রথে আরোহণ 

করত পুনরায় কর্ণের সহিত ছ্ৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়$ তাঁহার প্রতি শিব- 
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নির্সিত অর্চক্র অশনি পরিত্যাথ করিল। মহাবীর কর্ণ ৩দ্বর্শনে তৎক্ষণাঁ্চ 

রখোঁপরি শরাৰন সংস্থাপন পূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই অশনি ধারণ 
পুর্্বক তাহার উপরেই পরিত্যাগ করিলেন। নিশাচর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে 
ভূমিতলে পতিত হইল । তখন সেই তেজোময় জশনি ঘটোত্কচের অশ্ব, 
সারথি ও ধ্বঙগ সমবেত রথ ভন্মীভূত করিয়! ধরাতল ভেদ করত গাঁতাল- 

তলে প্রবিষ্ট হইল। দেবগণ তদ্বর্শনে সাতিশয় বিস্মরাপন্ন হইলেন | মহাঁ- 
বল স্ুর্য্যতনয় কর্ণ সেই দেবস্থষ্ট মহাঁশনি ধারণ করিয়াছেন বণিয়া, সকলেই 
তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে রাজন! মহাবীর কর্ণ 
সেই হুর কার্য সমাধান করিয়। পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ পূর্বক শর 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। খেই ভীষন সমরে তিনি যেরূপ অদ্ভুত কায 
করিলেন, অন্য কেন ব্যক্তিই সেরূপ করিতে সমর্থ হন না। 

তখন দেই প্রশস্তকায় রাক্ষন কর্ণনিক্ষিপ্ত শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়! 
বারিধারাসমাচ্ছন্ন অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করত পুনরায় অ্তহি 

হইয়া মায়া ও লব্ৃহস্তভা প্রভাবে কর্ণেব দিব্যান্ত্র সদয় সংহার করিতে 
লাগিল! এই প্রকারে দেই রাক্ষসের মায় গরভাবে সমুদয় বিনষ্ট হইলে, 
কর্ণ অমস্তান্ত চিত্তে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীম- 

তনয় তর্দশনে রোষাবিষ্ট হইয়া রথিগণের অন্তঃকরণে ভয়োৎপাদন পুর্ব্বক 
অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে লাগিল। তখম চতুর্দিক্ হইতে পিংহ, ব্যাঘ্র, 

তরন্ষু, এসগ্রিজিহ্ব ভূছঙ্গন ও অয়োমুখ বিহ্ঙ্গঘগথ সমরক্ষেত্রে আগমন 

করিতে লাগিণ। হিমালয় সদ্বশ নিশাচর, কর্ণ শরাননচ্াযত শরানকরে 

সমাচ্ছন হইয়1 সেই স্থানেই অন্তন্থিত হইল। তখন অসংখ্য রাক্ষস, পিশাচ, 
শালাবৃক ও বিক্কৃভান্য বুকগণ কর্ণকে ভক্ষণ করিবার নিনিত্ত মহাবেগে 

আগমন পূর্বক ভীষণ রবে তাহাকে ভীত করিতে লাগিল! তখন কর্ণ 

রুধির লিপ্ত বিবিধ আযুধ দ্বারা তাহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়! 
দিব্যান্ত্রে রাক্ষপী মায়! সংহার পুর্ধক নতপর্ব শরজালে ঘটোৎকচের 

অশ্বগণকে আহত করিলেন। তখন অশ্বগণ কর্ণশরাঘাতে ভঙ্গ, বিকৃতাঙ্ 

ও ছিন্নপৃষ্ঠ হইয়! ঘটোত্কচের সমক্ষেই ধরাতলে নিপতিত হইল। মহা- 

রাজ! নিশাচর এইরূপে মারা বিফল হইল দেখিয়া কর্ণকে “তোমার 

মৃত্যু বিধান করিতেছি “ এই বলিয়া! অস্তর্থিত হইল। . 

ঞ 
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সগ্ডনপ্ততাধিক শততম অধ্যায় । ১৭৭ 

হে রান । মহাবীর কর্ণ ৪ ঘটোত্কঙ্গের ঘোঁব সংগ্রাম সময়ে পরাঁ- 

ক্রান্ত রাক্ষসেন্ত্র অলাধুধ পুর্বববৈর স্মরণ পূর্বক বিবটদর্শন অসংখ্য র।ক্ষস- 

গণে পারিবৃত হইরা রাজা! ছার্ষ)াধনের সমীপে উপস্থিত হইল। পুর্বে 

মহাবীর ভীমসেন উহার জ্ঞাতি, পরাক্রমশালী, ব্রাহ্মণঘ।তী, মহাতেজ| 

বক, কিন্মীর এবং উহার পরম বন্ধু ছিড়িঘ্বকে, বিনাঁশ করিয়াছিলেন । ভীম- 
মেনের এই শক্রতাচরণ মহাবীর অলাধধের অন্তঃকরণে এতাঁবৎকাঁল 

জাগরূক ছিল; এক্ষণে সেই অলাযুধ নিশাযুদ্ধ অবগত হইয়। ভীমসেনকে 

নিহত করিবার বাসনায় সংগ্রামাভিলাষে £ভ্তমাঁভঙ্গের ন্যায় ও বোষাবিষ্ট 

ভূজঙ্গের ন্যায় সমাগত হইয়া রাঁজ। ছুধ্যোধনকুে কহিতে লাগিল, ০ মহা- 
রাজ! ছুরাত্মা ভীমগেন মে আমায় পরম বন্ধু হিড়িম্ব, বক ও কিন্মীরকে 
সংহার এবং আমাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষনগৎকে পরাভব করিয়। হিড়ি- 

স্বাবে বলাত্কাঁর করিয়ীছে, হাহা জাঁপনি অবগত আছেন, অতএব আদা 

আমি কঞ্চসহায় পাগুবগণকে এবং বাছব হিড়িম্বাতনযববে, হন্তি, অশ্ব ও 

রথের সহিত সংভার পূর্বক অন্ুচবগণ সমভিব্যাহারে ভঙ্গণ করিব বলিয়। 

স্বর উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি স্বীয় সৈন্যগণকে নিব|রিত বর্ন । 

আনি পাঁগুৰগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। 

হে মহারাজ ! আ/ভগণপরিবেষ্টিত রাজ। ছ্র্স্যোধন অলাহর্ধের সেই 
বাকা শ্রবণ পূর্কাক তাহারে কছিলেন, হে রাক্ষমন্রেষ্ঠ । আমা দৈনিক 

গৃকযেবা সকলেই ট্বধ নির্ধ্যাভনে মমূত্ন্ক হইয়!ছে, ইহারা কদাচ সুস্থির 

চিন্তে অবস্থিতি কবিবে নাঁ। অতএন আম্বা তোমাকে 2োমার সৈন্য" 

গণের সহিত পুরোবগঁ করিয়। বুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। 
রাঁজন্। রাঁক্ষসেন্ত্র অলাধুধ ভ্রর্ম্যাধনের বাক্যে সম্মত হইয়] ঘটোৎ" 

কচের রথ সদূশ ভাম্বর রথে মারোহণ করত শিশাচরগণের সহিত সত্বরে 

'ভীমনহনয় ঘটোৎ্কচের প্রতি ধানমাঁন হইল। উহ্বার রথও ঘটোত্কচের 
ন্যায় নল্ল প্রমাণ, বহু তোরণে চিত্রিত ও খক্ষচর্মে পরিবুত ছিল। এ রথে 

মাংসশোণিতহভোজী মহাকায় এক শত অশ্ব সংযোজিত হইয়াছিল । উহা- 

দের আকার হত্তীর ন্যায় ও বণ্ঠস্বর রাদভের ন্যার, এ রথ নির্দোষ মেঘ 
গঞ্জনের ন্যায় গভীর! ঘটোত্কচ স়শ মহাবল পরাক্রাস্ত অলাযুত্ধর বৃহৎ 

কান্যুক ও ঘটোথ্$চের শরাসনের ন্যায় সুদ জ্যাসম্পন্ন । শর সমুদায় 

ব্পুঙ্খ, স্শানিত ও অক্ষপ্রমাণী এব র্যা ও অনল* সদৃশ ও রণধ্বন্ 



৪৫২ মহাভারত । 

গোঁমাযুগণে পরিরক্ষিত ছিল। উহার ৰূপ ঘটোঁৎকচের অপেক্ষা নান 
ছিল ন|। রাক্ষস-রাজ অলাযুধ সমুজ্জল অঙ্গদ, উষ্কীষ, মালা, কিরীট,খজ্ঞা, 
গদা, ভূষু্তী, মুষল, হল, শরাসন এবং হস্তিচন্ত্র সদৃশ বর্দ্ধারণ পূর্বক সেই 
অনল সদৃশ সমুজ্জল রথে আরোহণ করত পাওব সেনা বিদ্রাবিত করিয়া 

সমৰাঙ্গনে সবিছ্যৎ জলদের ন্যায় রিরাজিত হইল । ও দিকে পাওবপক্সীয় 

মহাবল পরাক্রান্ত বর্ম ও চর্দ্ধারী ভূপালগণ হৃষ্টচিত্তে চতুদ্দিকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন । 

সপ হত সা 

অষ্টসপ্তত্যধিক'শততম অধ্যায় । ১৭৮। 

হে রাজন! যেব্প গ্রবহীন ব্যক্তিগণ প্রব প্রাপ্ত হইয়া! সাগর পার 
হইবার অভিলাষে আহলাদিত হয়, সেইরূপ সমস্ত কৌরব ও ছুর্যোধন 

প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ সেই ভীমকন্া বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়! 

সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় নুপতিগণ আপনাদিগের পুন- 

র্জন্ম বোধ করিয় যেন, স্বগণপরিবৃত রাক্ষসরাজ অলম্ুষকে স্বাগত প্রশ্ন 

করিয় পূজা করিতে লাগিলেন। 

হে রাজন! তখন কর্ণের সহিত ঘটোতকচের অতি ভীষণ অলৌকিক 

সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, পাঞ্চাল ও অন্যান্য কৌরবপক্ষীয় নৃপতিগণ বিল্ময়া- 

পন্ন হইয়। তাহাদের বিক্রম দর্শন করিতে লাগিলেন । ভ্রোণ, কর্ণ ও অশ্ব- 

খাম। প্রভৃতি বীরগণ সংগ্রামে ঘটো্কচের অলৌকিক কার্য অবলো- 
কন পূর্বক অনন্বান্তমনে কৌরৰসৈন্য সকল বিন হইল বলিয়। 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। আপনার সেনাগণ কর্ণের জীবনাশ! 

পরিত্যাগ করিয়া! হাহাকার করত একাস্ত ভীত হইয়। উঠিল। তখন 

ছুর্য্যোধন কর্ণকে সাতিশয় পীড়িত দেখিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্ুষকে 

কহিলেন, হে রাক্ষদ! কর্ণ ঘটোত্কচের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বল- 

'বীর্ষের অনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন । ঘটোত্কচ তথাপি মহাঁ- 
বীর ভূপালগণকে গজভগ্ন দ্রমের ন্যায় বিবিধ আস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া 

নিহত করিয়াছে । অতএব আমি ত্রক্ষণে তোমার প্রতি এই ভার সমর্পণ 
করিতেছি ষে, তুমি পরাক্রম প্রকাশপুর্বক ভীমপুত্রকে নিপাতিত কর। 
পাপমতি ঘটোৎ্কচ মায়) অৰলম্বন পূর্বক যেন কর্ণকে সংহার করিতে 

লা.পারে। মুহবিল পরাক্রান্ত' অলাযুধ ছূর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণপূর্ব্ক . 
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থেআজ্ঞ! বলিয়া ঘটোত্কচের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমতনক় 
কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্বক শবদমূহ দ্ধ র সমাগত শত্রকে নিপীড়িত করিতে 

লাগিলেন। মহাবাজ! অরণ্যমধ্যে করিণীর নিমিত্ত মন্ত মাতজদ্বয়ের 

ধেরূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে, জ্রপ সেই রাক্ষসদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম সমু- 
পস্থিত* হইল । মহারথ কর্ণও এ অবসরে নিশাচর হইতে মুক্ত হইয়া 
সুর্্যসন্গিভ রথে আরোহণ পূর্বক 'ভীমসেণের শুতি ধাবমান হইলেন । 

ভীমসেন স্বীয় তনয় ঘটোতৎ্কচকে সিংহদ্িত বৃষেব ন্যায় অলায়ুধশবে 
নিপীড়িত দেখিয়া কর্ণকে উপেক্ষা নরন্ত সংখা শরনিক্ষেপ পুর্ধক 

রাক্ষসের রথাভিমুখে পাবমান হইলেন 1 আলাগধ ভীমকে আগমন করিছে 

দেখিয়া ঘটোতকছক্ে পরিতাগ পুর্দক কাহার অভিমুখে ধাঁষসাঁন হইল | 

বাক্ষসান্ুক ভীমপেন ভদর্শনে লহ ভীভর সন্বুীন হইয়া শরবর্ষণ 
বারা সেই স্বজনপরিবেক্টিত বাক্ষপকে আচ্ছন্ন করিলেন। স্খন গলা" 
যুপ বারম্বীক ষ্টার প্রতি শিলাশাখিত সরল শবসমুহ বর্ষণ কবিতে 

লগগিল। বিবিধাস্্ধারী ভীষণাকার রাক্ষদগণণও বিজিগীষু হইয়া ভীম- 
মেনেব গ্রতি ধাবমাঁন হইল। মছাঁবল পবাঁক্রীন্ত ভীমসেন নিশ[চবগণ- 
কণ্টক এইবীপে স্তাঁডিত ভইয়া তাহাদের গ্রাতাককে স্তীক্ষ পাচ পাচ 

শবে বিদ্ধ কবিলেন। ব্বাক্ষসগণ ভীমশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া 

ভীষণ চীৎকার কব দশ দিকে পলায়ন করিলে লাগিল। মহাবল 

অলামূপ নিশাচবগণকে ভীত্ত দেখিযা বোগ আঁগমনপুব্বক ভীঞ্সেনকে 
শরনিকরে আচ্ছন্ন করিল । তথন ত্রীমসেন তীক্ষ শরসমুভদার! হাহাঁকে 

আনব কবিতে লাগিলেন । "মলাশধ ভীমসেনবিক্ষিপ্র শবনিকবের যধো 
কতকগুলি ছেদন গু কতকশুলি গ্রাতণ করিল । ভীমপবাক্রম ভীমসেন 

বাক্ষদকে লক্ষ্য করিষা এক বজুস্দশ গদা নিক্ষেপ কবিলেন। রাক্ষস 

গদাদ্বারা সেই ভীমনিক্ষিপ্ত জালালমাকূল গদ1 তাড়িত করিলে, উঠ! 

ভীমসেনেব প্রতি ধাবিত হইল। প্তখন ভীমসেন শরণিকর 'বর্ণদ্বার। 

রাঙ্ষদকে সনাচ্ছন্ন করিলেন। রাক্ষসও স্তশাণিত শরনিকবে সেউ সমস্ত 

ভীমনিক্ষিপ্ত শর ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। ততকালে ভীষণমৃত্তি রাক্ষসগণ 

'লাখুধেব আজ্জান্ুসাঁবে মান্তঙ্গগণকে বিনাশ করিচ্ে আরস্ত করিল। 

সেই ভীষণ সংগ্রামে পাঞ্চাল ও স্যগ্জবুগণ এবং হল্তী ও অশ্বনমুদয় রাক্ষস- 

শরে নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত অসুস্থ হইয়1উঠিল। 
হে রাজন! প্ভখন মঙ্থাম্বা বান্ছদেব দেই অতি ভীষণ সংগ্রাম উপ- 

স্থি€ দেখিয়া মঞ্ুনকে কহিলেন, হে অঙ্জুন! তরী েখ, গাবাছ ওীমপ | 
৫৮ 



গ্ক৫৫ মহাভারত । 

লেম নিশীচরের বশীভূত হইয়াছেন। তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না 

করিয়া শীদ্র ভীহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া ড্রোণপুরস্কত সৈন্যগণকে 

বিনাশ কর। ধুৃষটছ্যক্স, শিখতী, যুধামন্থ্য, উত্তমৌজা ও মহারথ ভ্রৌপদী- 

তনয়গণ কর্ণের প্রতি ধাবমান হউক এবং বলবীর্ধ্যশীলী নকুল, সহদেব 

ও যুযুধান তোমার শাসনে অন্যান্য নিশীচরগণকে সংহার করুক। 

এক্ষণে অতি ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছ। হে মহারাজ! মহাবাছ 

কৃষ্ণ এই কথা কহিলে, মহারথগণ তাঁহার আজ্ঞান্থুসারে কর্ণ ও নিশাচর- 

গণের প্রতি ধাবিত হইলেন। 
অনস্তর প্রবলপ্রত্তাপ অলাযূধ আঁশীবিষসদূশ শরনিকর দ্বারা ভীম- 

মেনেয় শরান ছেদন করিয়। নিশিত শরে উহার অখসমুদয় ও সারথিরে 

হার করিল। কখন ভীমসেন অশ্বহীন ও সাবথিবিহীন হইয়া রথ 
হইতে অবতরণ পুর্ব্বক চীৎকার করত অলাযুধের প্রতি ভীষণ গদ। নিক্ষেপ 

করিলেন। রাক্ষস গদা প্রহারে সেই ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণনির্ধোষ মহতী 

গদা চূর্ণ করিয়া পিংস্ছনাদ্ করিতে লাগিল । ভীমসেন অলায়ধেব দেই তী 
বণ কার্ধ্য দর্শন করিয়া! আননিত চিত্তে অন্য গদ1 নিক্ষেপ করিলেন । এই 

প্রকারে সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । গদা-নিপাঁতন- 
শবে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। পরে তাহারা গদা পরিত্যাগপূর্ব্বক 
পরস্পরের প্রতি বজমুষ্টি প্রহার ও যদৃচ্ছা লব্ধ ধ্বজ, রথচক্র, যুগ, অক্ষ, 
অধিষ্ঠান ও অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করিতে আরন্ত করিলেন। অনস্তর উভয়ে 

রুধির মোক্ষণ পূর্বক মত্ত মাতঙদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে 

আরভ্ত করিলেন। পাগুবহিতৈষী হৃষীকেশ তদর্শনে ভীমসেনের উদ্ধার 
সাধনার্থ ঘটোত্কচকে প্রেরণ করিলেন । 

একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৭৯ । 

হে মহারাজ! মহাত্া। বাসুদেব ভীমসেনকে রাক্ষসগ্রন্ত অবলোকন 
করিয়। ঘটোত্কচকে কহিলেন, হে মহাবাহে।! এ দেখ, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলা- 

মুধ তোমার এবং সমস্ত সৈন্যগণের সমক্ষে ভীমসেনকে পরাভব করি" 

তেছে। অতএব তুমি সত্বরে কর্ণকে পরিত্যাগপুর্বক অলাযুধের সমীপে 
গমনপূর্বক অগ্রে তাহারে বিনাশ কর) পর়ে সুতপুত্রের শ্ষিনাশসাধন 
করিবে। 



দোঁণ পর্ব । ৪৫৫ 

তখন মহাবীর ঘটোথৎ্কচ বাস্ছদেবের বাঁক্যান্থসারে কর্ণকে পরিত্যাগ 
পূর্বক বকত্রাতা রাঁক্ষনরাঁজ অলাধুধের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। 

গৃহীতান্ত্র মহারথ সাত্যকি নকুল ও সহদেব তদর্শনে সাতিশয় রোষপরবশ 

হইয়| শাণিত শরসমূহে তাহাদিগের দেহ বিদীণ করিতে লাগিলেন । এ 
দিকেণ্মহাবীর ধনগ্রয় ক্ষত্রির গ্রধান বীরগণকে শরসমূহে নিরাকৃত করিতে 

আরম্ভ করিলেন । সেই সময় ধৃষ্টদ্যয় ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চালবংশীয় 

মহারথগণ সৃততনয় কর্ণকর্তৃক বিদ্রাবিত হইলে, ভীষণ পরা ক্রম বুকে দর 
শরনিকর বর্ষণ করত দ্রতবেগে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই স- 
ময় মহাবীর নকুল সহদেব ও মহারথ সাত)কি রাক্ষসগণকে শমনভৰনে 

প্রেরণ পূর্বক গ্রত্যাগত হইয়া কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তখন পাঞ্চালগণও দ্রৌগাঁচার্যের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ত ববিজেন। 

হে রাজন্! এ দিকে ব্াঙ্ষসত্রে্ঠ অলীয়ুধ শক্রনিশ্গদন ঘটোত্বচের 

মন্তকে এক বৃহদাকার পরিঘ নিক্ষেপ করিল! মহাবল ভীম্তনয় সেই 

পরিবদ্বারা আহত হওয়।তে মুচ্ছিতি হইয়] কিয়ৎক্ষণ নিম্তন্ধ ভাবে অবাস্থৃত 

রহিল এবং শীঘ্বই অলাগুধের রথ লক্ষ্য করিয়া এক শত ঘণ্টাবিকিষিত প্র- 
দীপ্ত অনলসদৃশ, কাঞ্চনম্ডিত গদ1 নিক্ষেপ করিল । যেই গদাব আঘাতে 

অলায়ুধের ছশ্ব, দারণি 9 শন্দায়মান রথ চূর্ণ ইয়া গর । হহকালে রাক্ষম 

প্রধান 'অলাঁমূণ দেই অশ্ব উক্ত ও অক্ষবিহীন, বিশীরপবভ, ভগকুবর রথ 

হইতে উদ্ধে উদ্মিত হইয়া রাক্ষসী মায়। অবপন্থন পুর্ব শোখিত বর্ষণ 

করিছতে আরম করিল। তন আকাশমওল জীন ডি নিবিড় 

অলধবপটল্লে নমাচ্ছন্ন হইল এবং নিবন্তর বন্্নিগান্ধ-নির্ধোষ ৪ ভীষণ 
চটচট। শব্ধ আরম্ত হইণ। মহাবীর হিিস্বানয় টু অলাযুপকৃত মায়! 

দর্শন করত উর্ধে সমুখিত হইয়া স্বাধ মাক্সাপ্রভাবে তাতার মায়া বিনষ্ট 
করিল। মায়াবীর অলাযৃপ মায়া প্রন্তিহত দেখিয়। ঘটোতৎ্কচের প্রতি 

ঘোরতর প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল। ভীমপ্রাক্রম ভীনতনয়ের শরসমূছে 
সেই ভীষণ প্রস্তরবৃষ্টি নিরারুত করিপ। তদর্শনে সকলেই চমতককৃত হই- 

লেন। পরে সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি লৌহময় পরিঘ, শূল, গদা 

মুষল, মুগর, পিনাক, করবাঁল, ভোমর, প্রাস, কম্পন, নারাচ, নিশিত 

ভল্ল, শর, চক্র, পরশু, গঙ্গনন্নাহ ভিন্দিপাল, গোশীর্ষ, উলুখল এবং মহা- 

শী সমাকীর্ণ কুহ্থমিত শমী, তাল, করীর, চল্পক, ইন্ছুদী, বদরী, রক্ত- 
কাঞ্চন, অবিমেদ, বট, অশ্বথ ও পিপপল প্রভৃতি বিবিধ বুক্ষ ও গৈরিকাদি 

ধাতুসমাযুক্ত বছবিধ পব্বত শৃট সমুদয় নিক্ষেপ করিতে আরগ্ত করিল 



8৫৩ মহাভারত । 

তখন শস্ত্রশন্ত্রের সংঘষ্ণে বজলিম্পেষণের ন্যায় মহাশব সমৃখিত হইতে 

লাগিল। হে রাজন্। পুর্বে বানরাধিপতি বালি স্থুত্রীবের যেরূপ যুদ্ধ 

হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর ঘটোৎ্কচ ও অলায়ুধের সেইরূপ ঘোরতর 
সংগ্রীম হইতে লাগিল । তখন সেই রীরদ্বয় করবারি গ্রহণ পূর্বক পর" 
স্পরের উপর নিক্ষেপ করত মহাঁবেগে ধাবমাঁন হইলেন। তখন তাহাদের 

দেহ হইতে জলধরের ন্যায় স্বেদজল ও শোণিত-ধার! বিগলিত হইতে লা” 
গিল। অনন্তর মহাবীর হিডিম্বাতনয় বল পূর্ব অলাবুধকে উদ্ধে ভামিত 

করিম্না তাহার কুগুল-পরিশোভিত মস্তক ছেদন পূর্বক তীষণ সিংহনাদ 

পরিত্যাগ করিতে আরস্ত করিল। তখন পাঁঞ্চাল ও পাঁগুবশণ সেই বক" 
স্থচদ) ভাল1সুধকে নিহত দেখিয়া ভীষণ সিংহনাঁদ করিতে আরস্ত করিল, 

এবং পাঁটবপঙ্গীম সৈন্যগণ সহম্্ সহজ ভেরী ও অযত অবুত শঙ্খ নিনা- 

দিত করিতে লাঁগিল। হে মঙহ্তাবাজ! তখন সেই দীপমলা-মণ্ডি্ঠ নিশা 
পাগুবপক্ষে বিজয়াঁবহ হইয়! উঠিল । অনন্তর মহাঁবল পরাক্রান্ত ভীমতনয় 

অলানাপব মস্তক লইস্স] ঢৃর্যোৌধনসমীগে নিক্ষেপ করিল। রাজা ছূর্য্যোধন 

বাঙ্গুসপাজ লাপপকে নিহত আসবলোঁকন করিয়া সসৈন্য সাহিশয় বিমনায়' 

মান হইলেল ৷ মহাবীর 'অল!যুধ পুর্বববৈব স্মরণপুর্কক দুর্স্যোধন-সমীপে সমা- 

গত হইয়া ভীমসেনকে সংভাঁব করিল্ছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। ছুর্য্যোধন ও 

তাঁাব প্রন্হজ্ঞা শবণে ভীমগেনকে অলামুধের হস্তে নিহত ও ভ্রাতৃগণকে 

দীর্ঘরীবী, বলিমা আঅবপঠবিত কবিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে ঘটোত্কচের 

হস্তে গলাহুপকে নিভভ দেখিয়া ভীমসেনের পাত্র! নিনাশকপ গ্রতিজ! 
সবল হইবে বলদ অব্ধারণ করিলেন : 

অশীত্যাধক শততম অধ্যায় । ১৯৮০ । 

হে রাজন ! এইরূগে রাক্ষসেজ্জ ঘটোত্কচ অলামুধেব বিনাশসাধন 

করিরা জষ্টমনে সেনামুখে অবস্থান পুর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল । স্যপ্ু- 

য়গণ সেই ভীষণ নিনাদ শ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিল । আপনার পঙ্গীয় 
বীরগণ ঘটোত্কচছের ভীষণ শক শ্রবণ পূর্বক সান্তিশর ভীত হইল । অনত্তর 

মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালগণ্রে প্রতি ধাবমান হইয়া আকর্ণপুর্ণ নতপর্ধ্ধ দশ শরে 
ধষ্টদায় ও শিখতীবে বিদ্ধ করিলেন, এবং সায়কসমুহ বর্ষণ পূর্বক যুধামত্য 

উত্তমোক। ও সাহ্যকিরে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন ক্লাহারাও 
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গবা ও দক্ষিণ হস্তগ্কারা শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে জনাঁ- 

ধিপ! তৎকালে তাহাদিগের শরাঁসন ঘকল কেবল মগুলাকাঁর দৃষ্ট হইতে 
। লাগিল। তাহাদের জ্যানিঘেণেষ ও রথ-নেমি নিশ্বন ভীষণ মেঘগর্জনের 

৯ এপি পা 

২ পাস 

২ শীপিশ্ীশশিিশিশী টিসি পতি পট শশী ফলা ২ পাপী তাকী শিরীন পিপি তা 

ন্যায় নিতান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। এ সময় রণভূমি বারিদমণ্ডলের ন্যয় 
শোভমান হইল । জা ও চক্রধবনি উহ্থার গতীর নিশ্বন, বার্শুক বিছ্য 

নগুপ ও শরজাল সলিলধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন 
আপনার পুজগণের হিতানষ্টান-নিরত মহাবীর কর্ণ সমরক্ষেত্রে শৈলেন 

ন্যায় অপ্রকম্পিত ভাবে অবস্থান পূর্বক সেই শরবর্ণ নিবারণ করিয়! 

অশনিসদৃশ তোমর ও শাণিত শরসমূহে শক্রগণকে নিপীড়িত করিতে আ- 
রম্ত করিলেন! তাঁহার শরাঘাতে কাহার, ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড, কাহারও 

কলেবর ছিন্ন ভিন্ন, কেহ সারথিবিহীন এবং কেহ বা অশ্বশূন্য হইল ॥ এই- 

কপে সেই বীবগণ স্থৃততনয়ের ভীষণ শরে আহত ও €নতাত্ত কাঁতর হইয়া 

ধর্মরাঁজ সুধিটিরের সৈন্যমধ্ো প্রবিষ্ট হইলেশ। তখন মহাবীর ঘটো1তকচ 

তাহাদিগন্চে ছিন্ন ভিন্ন ও রণবিমুখ দেখিয়! ক্রোধভরে নিশীস্ত অধীর হু 
ইয়া উঠিল, এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক সেই স্ববর্ণরত্বখচিত রথা" 
বোহণ পুর্ব কর্ণ সমীপে উপনীত হইয়] তাহারে বজ্তুল্য শরনিকরে বিদ্ধ 
করিতে লাগিল । দ'ও, অশনি, বৎসদন্ত, বরাহকর্ণ বিপাঠ, শু ও ক্ষুরপ্রান্ত 
স্বাবা আকাশমগুল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই ন্ডির্যকগত, স্থৃবর্ণ- 
পুঙ্খ শরসমৃহ নভোমগুলে বিচিত্র কুক্ুমমালার ন্যায় স্থশোভিভ হইতে 

লাগিল। এইন্ধপে সেই অপরিমিত-প্রভাৰ মহাবীরদ্বয় অন্ত্রজাল বিস্তার 

পুর্বপ তুলারূপে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন তাহা- 
দিগের কিছুমীত্র ইতরবিশেষ লক্ষিত হইল না । ভখন রাঁছ ও দিবাকরের 

ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের শরনিকর দ্বারা ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে 
শ্গারাঁজ! এ সময় রাক্ষস ঘটোত্কচ কর্ণকে কোনরূপে অতিক্রম করিতে 

সমর্থ না হইয়া এক স্থৃতীক্ষ সায়ক আবিষ্ষতত করত তদায় অশ্ব ওসারণিকে 

বিনাশ পুর্বক অবিলম্বে অন্তহিতি হইল । 

ধৃতরাষ্ট কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই কুটযোরী নিশাচর অস্তহিন্তি হইলে 

অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ তত্কালে কিরূপ বিবেচনা] বরিলেন ? তুমি ইহা কী- 
ভন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে রার্জন্ । কৌরবগণ নিশাচর ঘটোহৎকচক্ষে 
গন্তহিতি দেখিয়া মুক্তকঞ্ঠে কহিতে লাগিলেন । এই বার কূটোযোধা 
ঘটোত্কচ নিঃসন্দেহ কর্ণকে সংহার করিবে । কৌরবগণ এইরূপ কহিলে, 
₹1 লঘুহস্ত্কা গ্রদর্শন পূর্বক শরজালেচহুর্দিক সম্চ্ছন্ন করিলেন । 
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তাহার নিক্ষিপ্ত সেই শরসমূহে আঁকাঁশ-মগুল গাঁড় অন্ধকাঁরে সমাচ্ছঙ্গ 

হইলে, জীব জন্তগণ অদৃশ্য হইল। তখন মহাবীর কর্ণ যে, কখন শর 
গ্রহণ, কখন সন্ধান কখনই ৰা তৃণীর স্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহ! 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। পরে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অস্তরীক্ষে 
রাক্ষপী মায়া বিস্তার করিল। সেই মায়াঁবলে আকাঁশমগ্ডলে 'প্রজলিত 

অনলশিখাসদূশ লোহিতবর্ণ মেঘ সমুখিত হইল। সেই মেঘ হইতে 
সহস্র সহ্ত্র ছন্দুভিনিনাদ সদৃশ নির্ধোষ সম্পন্ন, অসংখ্য বিদ্যুৎ ও প্রজ্ব- 

লিত মহোকা সকল প্রাছুভূত এবং নিশিত শর, শক্তি, প্রাস, মুষল, 
পরশু, খড়ী, পট্ট্িশ, তোমর, পরিঘ, লৌহবদ্ধ গদা, শাণিত শূল, 
শতদ্দী, প্রকাঁগড শিলাথণ, সহ্ত্র সহজ অশনি, বজ, চক্র ও বহুসংখ্যক 
ক্ষুর চতুর্দিকে নিপতিত ,হইতত লাঁগিল। মহাবীর কর্ণ শরসমূহ বর্ষণ 
পূর্র্বক সেই শব্্রবুষ্টি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরৰ 
পক্ষীয় অশ্বসমুদায় শরাহত, মাতঙ্গগণ বজাহত ও রথসমুদায় শত্দ্রাহত 

হইয়। ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহাদের পতন-সময়ে গভীর 
শব সমৃথ্থত হইতে লাগিল। রাজা দুর্যোধনের সৈন্যগণ সেই বিবি- 
ধাযুধের প্রহারে নিতাস্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিশ্র 
এবং একান্ত বিষগ্ধ ও মুমূর্ুপ্রায় হইয়া হাহাক'র করিতে লাগিল। 
কিন্তু মহাবীরগণ আধ্যস্বভাঁব বশত্তঃ তৎ্কালে সংগ্রাম পরিভ্যাগ কৰি- 

লেন ন!। 
হেরাজন্! তখন আপনার পুত্রগণ দেই রাঁক্ষন-কর্তক ঘে।রতর 

অস্ত্রবৃষ্টি নিপতিত ও সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন । 

যোধগণ অনলের ন্যায় প্রদীপ্তভিহব শত শত শিবাগণকে ঘোর চীৎকার 

ও রাঁক্ষনগণকে ভীম্ণ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত 

হইতে লাগিল। তখন সেই দীপ্তাসা, দীপ্তজিহ্ব, তীক্ষদং্র, অচল তুল্য 

কলেৰর ভীষণ নিশাচরগণ নভোমণ্ুলে আরোহণ ও শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক 

বারিধারাবর্ধী বারিদ মণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ কর্িল। আপনার 
সৈন্যগণ সেই রাক্ষপগণের শর, শক্তি, শূল, গদা, পরিঘ, বজ, পিনাক, 

অশনি, চক্র ও শতদ্পী দ্বারা বিমখিত হইয়। ভতলে নিপতিত হইতে 

লাগিল। রাক্ষমগণ আপনার সৈনাগণের প্রতি নিরস্তর শুল, অংশু, শু, 

অশ্ম, গুড়, শতত্ী এবং লৌহ ও পট্টসন্নদ্ধ স্তণ মকল পরিত্যাগ করিতে, 
আরম্ভ কর্রল। তখন সকল ব্যক্তিই মোহাভিভূত হইল। বীরগণ 
বিশীর্ঘ অস্ত্র, *চুর্ণমস্তক ও চূর্ঘকলেবর হইল! ভূক্তলে শয়ন করিতে লাগি- 
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লেন। অশ্থগণ ছিন্ন, হস্তিসকল প্রমথিত ও রথসকল শিলাঁঘাঁতে নিষ্পিষ্ট 

হইয়া গেল। হেরাজন্। ঘোরদ্ধপ নিশীচরগণ এইরূপে অনবরত 
শন বর্ষণ করিতে আরস্ত করিলে, ভীত বা প্রাণরক্ষার্থ প্রার্থনাপরতন্ত্ 

বাক্কিগণও নিফতি লাঁভ করিতে সমর্থ হইল না । এইরূপে কালপ্রভাবে 
সেই কুকরুকুল ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের অভাঁবকাল উপস্থিত হইলে, কৌরব, 

গণ ছিন্ন ভিন্ন ও পলায়নপর হইয়! মুক্তকঠে কহিতে লাগিলেন, ছে কৌরব- 
গণ! তোঁমরা এক্ষণে পলায়ন কর, আঁর নিস্তার নাই দেবরাজ । দেব- 
গণের সহিত সমবেত হইয়! পাওবগণের হিতসাঁধনার্থ আমাদিগকে 

সংহার করিতে প্রবৃস্ত হইয়াছেন। হে রাঁজন্! কৌরবগণ এইরূপ 

ঘোরতর বিপদ্সাগরে নিমগ্ন হইলে কোন ব্)ক্রিই দ্বীপন্বরূপ হইয়া তীহা- 

দিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইলন1! এইকূপে সেই ঘোর 

সংগ্রাম সমুপস্থিত এবং কৌরবসৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দিকে ধাঁব- 

মান হইলে, কে কৌরবপক্ষীয় কেইবা পাঁগুবপক্গীয় কিছুই অবগত 
হইতে পারিলাম না। তখন চতুর্দিকৃ শুন্যময় বোধ হইতে লাগিল। 
তত্কাঁলে কেবল একমাত্র কর্ণ শরজাঁলে সমাচ্ছক্প হইয়া রণস্থলে অব- 

স্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি সেই রাক্ষসের মায় প্রতিহত করি- 
বার নিমিত্ত ঘোরসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আকাশমগ্ুল শরজলে সমাঁ" 
চ্ছন্ন করত ক্ষত্রিয়োচিত ছুফর কার্যোর অনুষ্ঠান করিলেন। তখন তিনি 

কিছুতেই বিমোহিত হইলেন নাঁ। সেই ঘোর সংগ্রাম সময়ে সৈষ্কব ও 

বাহিলিকগণ ভীতমনে কর্ণকে অবিমোহিত অবলোকনে অসঙ্কুচিতচিত্তে 

তাহার প্রশংসা করত নিশাচরপ্রধান ঘটোত্কচের বিজয়ব্যাপার দর্শন 

করিতে লাগিলেন । | 

এই অবসরে মহাবীর ঘটোঁৎকচ এক চক্রযুক্ত শতগ্বী নিক্ষেপ করিয়া 
কর্ণের অশ্বচতুষ্টযনকে সংহার করিল। অশ্বগণ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত এবং দশন, 
অক্ষি ও জিহ্বাশুন্য হুইয়। জাঙ্গুদ্বয় সন্কুচিত করত ভূতলে নিপতিত হইল। 
এখন মহাবীর কর্ণ সেই হুতাশ্ব রথ হইতে অবতরণ পূর্বক কৌরব- 
গণকে পলায়ন ও ঘটোত্কচের মায়াবলে স্বীয় দিবাস্ত্র নিহত অব. 
লোকন করিয়াও স্থিরচিত্তে তৎকালোচিত কার্য চিস্তা করিতে লাগি. 
লেন। কৌরবগণ সেই ভীষণ মায়া দর্শন করিয়া কর্ণকে কহিলেন, 
হু স্থততনয়! এই সমস্ত কৌরবসৈন্য বিনষ্ট হইতেছে) অতএব 

ঠমি শীত্র এই নিশীখ সনয়ে সেই বাসবদত্ত শক্তি ছার! নিশাচরকে 
হার কর। ভীমসেন ও ধনঞ্জয় আমাদের কি করিবে» অদ্য ঘোর 
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স্মরে এই নিশাচরের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে, অনা়াসে গাওবগণের 
সহিত সংগ্রাম করিন্ে সমর্থ হইব। অতএব তুমি অবিলম্বে শক্তি স্বারা 
এই ছুরাত্ম। নিশাচরের প্রাণ সংহার কর। পুরন্দরসদূশ কৌরবগণ যেন 
এই রাত্রিসুদ্ধে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিনষ্ট না হয়। 

হে রাজন! তখন মহাবীর কর্ণ সেই নিশীথ সময়ে সৈনাগণকে শ- 
স্কিত দর্শন ও তকৌরব্গণের ভীষণ কোলাহল শ্রবণ করিয়! ঘটোকচছের 

ংহরার্থ সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন । 

পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের কুগুলদ্বয় গ্রহণ পূর্বক তাহারে শক্তি প্রদান 

করেন । সুতপুত্র অঞ্জুনের বিনাশ-বাসনায় বছ দিন পর্ম্যস্ত পরম যত্্রসহ- 

কারে উহ! রক্ষা করিয়াছিলেন এক্ষণে তিনি ঘটোত্কচের অমিত পরা" 

ক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার বধসাধনার্থ সেই পাশঘুক্ক, কৃতাস্ত 
সহোদরার ন্যায়, 'মন্তকের লিহবার ন্যায় প্রজ্ঞলিত, ভীষণ শক্তি গ্রহণ 

ফবিলেন । মহাবীর ঘটোত্কচ কর্ণের হস্তস্থিত, সেই পরকায়বিদাবণ 

জলন্ত অনলতুল্য বাঁসবদত্ত শক্তি অবলোকন করত সাঁন্তিশয় ভীত হইয় 
বিন্ধযগিরি সদৃশ কলেবর ধারণ পৃর্বক পলায়নের উপক্রম করিল । অধিক 

কি, অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণও কর্ণকরস্থিত শক্তি দর্শনে ভীত হইয়া বিন্ধ্যা- 

ঢচলের পাঁদ সদৃশ কলেবর ধারণ পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল । 'আকাঁশ- 

মগুলস্থিত প্রাণিগণ সেই ভয়ঙ্কর শক্তি দর্শনে ভীষণ শক করিতে লাগিল । 

এঁসমট প্রচণ্ড বাষু প্রবাহিত ও সনির্থাত অশনি সকল পৃথিবীতলে নিপতিত 

হইতে লাগিল। মহারাজ! ইত্যবসরে কর্ণনিক্ষিপ্ত জলস্ত হুতাঁশন সদৃশ 
সেই শক্তি ঘটোত্কচের সমস্ত মায়া ভম্মীভূত করিয়া! তাহার হৃদয়দেশ 
গাঢ়রূপে বিদারণ পুর্ববক প্রদীপ্তভাবে উৎপতিত হইয়! নক্ষত্রমগ্ডলে প্রবিষ্ট 

হইল । 
মহারাজ ! এইরূপে মহাঁবল পরাক্রাস্ত ঘটোঁতৎকচ বনভবিধ অস্ত্র সমূহ 

দ্বারা মনুষা ও রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ ও অন্যান্য আশ্র্ধ্য কার্য্ের অনুষ্ঠান 

করত অবশেষে বাসবী শক্তির আঘাতে ভীষণ চীৎকার পূর্বক প্রাণ পরি- 

ত্যাগ করিল। রাক্ষসেন্দ্র ঘটোতৎ্কচ কর্ণশক্তি দ্বারা মন্দ্াহত হইয়! যেস্থানে 

নিপতিত হইল ; তত্রত্য এক অক্ষৌহিনী কৌরব সৈন্য তাহার দেহভরে 
বিগ্রোথিত হইয়1 গেল। হে রাজন্ !"রাক্ষস এই প্রকারে গতাস্থ হইলেও 

স্বীয় ভীষণ কলেবর দ্বার! আপনার বহুসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট করত পাক 
দিগের হিতসাধন করিল। অনস্তর কৌরবগণ ভীমতনয়কে নিহত ও তা £ 

ছার মার! ভন্ঠভূত দেখিয়া পরমানন্দে সিংহুনাদ, শঙ্খধ্বনি এবং ভেরী, 
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মুরজ 'ও আঁনক প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্রের নিনাঁদ করিতে লাগিলেন । পূর্বে 

দেবরাজ ইন্দ্র যেক্দপ বৃত্রাস্থরের বধসাধন করিয়! দেবগণ ব্র্তৃক পুজিত 

হইয়াছিলেন, তদ্রপ মহাবীর কণ ঘটোঁৎকচের প্রাণ সংহা'র পূর্বক কৌরৰ 
গণ কর্তৃক পুজিত হইয়া স্বষ্টচিত্তে দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করত স্বীয় 
দৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন | 

একাঁশীত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৮১। 

হে রাজন.! মহামতি পাঁওবগণ হিড়ুম্বাতনয় ঘটোঙ্কচকে নিহত 

ও শৈলের ন্যায় নিপতিত দর্শন করিয়া শোকে,বাম্পাকুললোচন হইলেন। 

কিন্তু মহাস্বা বাসুদেব সাতিশয় হর্যান্বিত হইয়! পাওৰগণকে বাখিত করত 

সিংহের ন্যাষ নিনাদ করিলেন। তিনি জশ্বরশ্মি সংযত করিয়া! অঙ্জুনকে 
আলিঙ্গন পূর্বক বাতোদ্ধ,ত ভ্রমের ন্যায় রথোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন 

এবং অবিলম্বেই পুনরায় অর্ভ্বনকে আলিঙ্গন করিয়। বারম্বার বাহ্বাস্ফোট 

পূর্ববক পুনর্বার গভীর নিনাদ করিতে লাগিলেন । 

এ সময় মৃহাবলশালী অজ্জুন বাসুদেবকে সাতিশয় আনন্দিত দেখিয়! 

উত্কণ্িত চিত্তে কহিলেন, হে মধুস্থদন! আমাদিগের সেনাগণ ও আ- 

মর! সকলেই হিড়িস্বাভনয়ের নিধন দর্শনে যত্পরোনান্তি শৌকাকুল হই- 
যাছি। কিন্তু তুমি সাতিশয় হর্য প্রকাশ করিতেছ, তোমার এই অনুচিত 
সময়ে হর্ষ প্রকাশ সাগরশোষণের ন্যায় ও মেরুকম্পনের ন্যায় নিতাস্ত 

অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক,. তোমার এই হর্ষোদয়ের 

কোন বিশেষ কাৰণ আছে। যদি উহা! গোপনীয় না হয়, তাহ হইলে 
গামার নিকট কীর্তন কর। 

মহাত্ব! বাঁস্ছদেব অঙ্জনের এই বাক্য শ্রবণে কহিলেন, হে মহামতি 

ধনঞ্জয়! যে জন্য আমার মহত হর্ষের উদয় হইয়াছে, আমি তাহা কহি- 

তেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর কর্ণ আজি ঘটোত্কচের উপর বাসবদত্ত শক্তি 
পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। 

হে অঙ্জুন! এক্ষণে তুমি কর্ণকে প'মরে নিহত বলিয়া হনে কর। কার্তি- 
কেয় সদৃশ শক্তিহ্স্ত কর্ণের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে, এরূপ বীর 

এই পৃথিবী মধ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিস্ত আমাদিগের ভাগ্যবশতই 
কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এক ভাগাক্রমেই, উহার অমোঘ 



৬হ. ম্হভারিত। 

শক্তি ঘটোতকচের উপর নিক্ষিপ্ত ও উহার নিকট হইতে অপস্থত হইল? 
যদি এই ৰলশালী কর্ণের কবচ এবং কুগুল থাকিত, ভাহা৷ হইলে এ বীর 
অমরগণের সহিত ভ্রিলোক পরাজয় করিতেও সমর্থ হইত । কি ইন্্র, কি 
কুবের, কি সাললরাজ বরুণ, কি যম, কেহই উহার নিকট অরস্থান করিতে 

সমর্থ হইতেন না। অধিক কি, তুমি গাঁতীব এবং আমি স্দর্শন চক্র সমু 
দ্যত করিয়াও উহণীকে পরাজিত করিতে পারিতাম না। কিন্তু হে অজ্জুন! 

দেবরাজ ইন্দ্র তোমার হিতসাধনার্থ মায়] প্রভাবে সুতপুত্রকে কবচ ও 

কুগুলবিহীন করিয়াছেন। মহাবীর রাঁধেয় পুর্ষে কবচ ও কুগুলদ্বয় ছেদন 
পুর্ব্বক পুরন্দরকে প্রদান করিয়াছিল বলিয়া, বৈকর্তন নামে বিখ্যাত হুই- 
য়াছে। এক্ষণে মন্ত্রপ্রভাবে স্তত্তিতবীর্য্য তুদ্ধ আশীবিষ ও প্রশাস্ততেজ। 
অনলের ন্যায় ৰৌধ হইতেছ। মহাঁরথ শৃর্য্যতনয় কর্ণ যেদ্িবস কবচ ও 

কুগুলদ্বয়ের বিনিময়ে শক্তি গ্রাপণ্ত হইয়াছে, সেই দিবস অবধি এ মহাবীর 

উহ দ্বারা তোমাকে বিনাশ করিবে বলিয়। মনে করিয়াছিল । এক্ষণে এ 
বীর শক্তিবিহীন হইক্মীছে ; উহা। হইতে তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা 

নাই । যাহা হউক, হে পুরুষশাদ্দল! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, 
কর্ণ যদ্দিও এক্ষণে শক্তিশূন্য হইয়াছে, তথাপি তুমি ব্যতীত আর কেহই 
উহাকে সংহর করিতে পারিবে না। হৃতপুজ্র নিয়ত বঙ্গানুষ্ঠানে তৎপর, 
সত্যবাদী, তপন্বী, ব্রভচাঁরী এবং শত্রদিগের প্রতি দয়াবাঁন বলিয়। বৃষ 

নামে বিখ্যাত হইয়াছে । এ মহাবীর সমরবিশারদ এবং সর্ধদা শরাসন 
সমুদ্যত করিয়। সিংহ যেরূপ অরণ্য মধ্যে মত্তমাতগ্কে গদবিহীন করে, 

তব্রপ মহাঁরথদ্িগকে মদবিহীন করত মধ্যাহকানীন শারদীয় সুর্য্যের ন্যায় 

যোদ্ধ বর্গের ছুপ্রেক্ষ্য হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিয়া থাকে । এ মহাবীর | 
বর্ষাকাঁলীন সলিলধারাবর্ধী জলধরের ন্যায় শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ত 
করিলে, অন্যের কথ দূরে থাকুক, দেবগণও নিরন্তর চতুর্দিক্ হইতে শর- 
নিকর বর্ষণ করিয়| উহাকে পরাজিত করিতে অমর্থহন না) বরং উহার 

শরপ্রভাৰে তাহাঁদিগের গাত্র হইতে সমাংস রুধির বিগলিত হইতে থাকে। 
কিন্ত এক্ষণে কর্ণ কবচ, কুগল ও বাসবদত্ত শক্তিবিহীন হইয়। সামান্য মা 
হুষভাব প্রাপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে উহার বধবিষয়ে এক উপায় অৰধাঁরণ 
করিতেছি, শ্রবণ কর । স্তপুভ্রের রথচক্র পৃথিবীতে নিমপ্র হইলে, যখন 
সে প্রমত্ত এবং বিপন্ন হইবে, তখন তুমি আমার সঙ্কেত অবগত হইয়া 
সতর্কভাঁবে উহাকে সংহার করিবে । কেন না, এ অপরাজেয় বীর উদ্যং - 

তাঁযুধ হই সংণাষে নিযুক্ত থাকিলে, বীরগণাগ্রগণা বলহস্তা বজ্ধর ইন্্রও 



দ্োণ পর্ব ৪৬গু 

উহাকে বিনাঁশ করিতে পারেন না। যাহা হউক, হে অর্জন! আমি 
তোমার হিতপাঁধনার্থ নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন পুর্ধক ক্রমে ক্রমে মহা" 
বলশালী জরাসন্ধ, চেদিরাঁজ শিশুপাঁল ও নিশাদাধিপতি এক; এবং 

হিড়িম্ব, কিন্মাঁর বক, অলাযুধ, উগ্রকর্মা, ঘটোত্কচ প্রভৃতি রাক্ষস্গণকে 
সংহার রুরিয়াছি। 

৩ 

দ্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৮২। 

অজ্ঞুন কহিলেন, হে জনার্দন! তুমি আমদিগের হিতের নিমিত্ত কি- 
রূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া জরাসন্ধ পহ্ছতি মহীপাঁলগণকে নিপাতিত 

করিলে তাহা কীর্ভন কর। ১ 

বাস্থদেব কহিলেন, হে অঙ্জুন ! মগধরজি জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল 
ও নিষাদরাজ একলব্য পুর্ন নদি শিহহ না হইত, তাহা হইলে এক্ষণে 
নিতীত্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। এঁ মহারথগণ জীবিত থা্িলে ছুর্য্যৌোধন অব- 

শ্যই তাহাদিগকে এই যুদ্ধে বরণ করিত। এ সকল দেবতুল্য কুতাস্ত 
র্ণছুন্মদ মহাবীর নিরন্তর আমাদিগের বিদ্বেষধাচরণ করিত, স্থতরাং 

তাহারা অবশ্যই কৌরব পক্ষ অবলম্বন পূর্ধ্বক দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিত। 
অধিক কি, স্তপুত্র কর্ণ, মগধরাজ জরাসন্ধ, চেদিরাঁজ শিশুপাল ও 

নিষাদরাজ একলব্য, ইহারা সমবেত হইক্সা ছয্যোধনকে আশ্রয় করিলে 

এই সমস্ত পৃথিবীও পরাজয় করিন5 সমর্থ হইত। হে ধনগুয়! আমি 

যেন্ধপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সংহাঠর করিয়াছি, তাহা 

শ্রবণ কর। উপায় ব্যতীত অমরগণও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে 

সমর্থ হন না। হেপার্থ! সকলের কথ দূরে থাকুক, তাহার! প্রত্েকে 

সমরে লোকপালপরিরক্ষিত সমস্ত অমর সেনার সহিতও সংগ্রাম করিতে 

সমর্থ ছিল। জরাঁসন্ধ রোহিণীনন্দন বল্দেৰ করুঁক তাড়িত হইয়া! 
রোষভরে আমাঁদিগের বপধসাধনার্থ অনলগ্রভ, সর্ধসংহারক্ষম, অশনি 

সদৃশ এক গদা নিক্ষেপ করিল। এ জরাসন্ধ-নিক্ষিপ্ত গদ1 নভোমগুল 
সীমন্তিত করিয়াই যেন আমাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। তদর্শনে 

মহাবীর রোহিণীনন্দন উহার ,প্রতিঘাতার্থ স্থুণাকর্ণ নামক এক অস্ত্র 
পরিত্যাগ করিলেন। গদ! সেই অন্রপ্রভাবে, প্রতিহত হইয়া ধরাতলে 

পতিত হওয়াতে বোধ হইল পেন, বস্তুধা বিদীর্ণ ও পর্বত সকল কম্পিত 
হইয়া উঠিল। 



৪৬৪ , গ্হাঁভাঁরত । 

হে অর্থভ্বন! মহাঁবল পরাক্রাস্ত জরাসন্ধ ছুই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করে; উহার মাতৃদ্বয় উহার অর্ধ অন্ধ কলেবর প্রসব করিয়াছিল। 

জরা নারী ঘোররূপা এক রাক্ষসী উহার সেই অদ্ধ কলেবরদয় যোজিত 

করে। এই জন্যই প্র বীর জরাসন্কধ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এর 
রক্ষী জরা সেই গদ1 ও স্থুণাঁকর্ণ নামক অস্ত্রের প্রহা'রে পুত্র ও.বাদ্ধব- 
গ্রণের সহিত বিনষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। হেপার্থ! প্রতাপ- 

শালী জরাসন্ধ গণাশৃন্য হইয়াছিল বলিয়া মহাবীর বৃকোদর তোমার 
সমক্ষেই তাহাকে নিবারিত্ করিয়াছেন। যদি এ মহাপ্রতাপবান্ জরা- 

সন্ধ গদাপাঁণি হইয়া! অবস্থিত হইত, তাহ হইলে, ইন্দ্রাদি দ্েবগণও 

তাহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না । হে অজ্জুন! মহাবীর দ্রোণা- 

চার্ধায তোমার হিতসাধনার্থই “ছদ্মবেশে আচার্য্যত্ব প্রদর্শন পূর্বক সত্য- 

বিক্রম নিষাদরাঁজের অঙ্গুষ্ট ছেদন করিয়াছিলেন। সেই দৃঢবিক্রম 
নিষাঁদবাজ একলব্য অঙ্কুলিত্রাণ ধারণ পূর্বক বনে বনে ৰিচরণ করত 

দ্বিতীয় পরশুরাঁমের ন্যায় শোভা পাইতেন। নিষাদরাঁজ একলব্যের 

অঙ্গুষ্ঠ থাকিলে, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি দেব ওকি দানব কেহই 
তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। মনুষ্যেরাও তাহাকে দর্শন 

করিতে অসমর্থ হইত। কিন্ত সেই দৃঢ়মুষ্টসম্পন্ন, দিবারাত্র বাণ নিক্ষেপ 
সমর্থ, কৃতী একলব্য অন্ুষ্ঠবিহীন হইলে, আমি তোমার হিতসাধনার্থ 
তাহাকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি । হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার 

সমক্ষেই চেদ্দিরাজকে নিহত করিয়াছি । সেই বীরও সমরে সুরাস্থরগণের 
অপরাজিত ছিল। হে নরশার্দল! আমি তোমার সাহায্যে শিশুপাল 

ও অন্যান্য অস্থরের প্রাণ বিনাশার্থ এৰং এই জগতের হিতসাধনের 

নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । হেপার্থ! মহাবীর ভীমসেন রাবণ 

তুল্য বলশালী ব্রাঙ্মণগণের যজ্ঞবিঘাঁতৰ রাক্ষস হিড়িম্ব, বক ও কিশ্মীরকে 

নিহত করিয়াছে । মহাবীর ঘটোত্কচ অলায়ুধকে নিপাতিত করিয়াছে। 

এক্ষণে উপায় প্রভাবে কর্ণের শক্তি দ্বারা ঘটোৎ্কচেরও প্রাণ বিয়োগ 

হইল। স্ৃতপুত্র বদি ঘটোতৎকচকে নিহত না করিত, তাহ! হইলে আমিই 
উহাকে সংহার করিভাম। আমি কেবল তোমাদিগেরই হিতসাঁধনার্থ 

পুর্ব্বে উহাকে সংহাঁর করিনাই। এ নিশাচর ত্রাহ্মণদ্বেষী, যজ্ঞনাশ ক, 
ধন্মলোপকারী ও পাপাত্ম। ছিল; এই নিমিত্তই কৌশলক্রমে নিপাতিত 

হইল। এরাক্ষসের বিনাশে কর্ণের ইন্্রদত্ত শক্তিও বিফলীকৃত হই- 

যাছে। হেগাথ! আমি ধন্ম সংস্থাপনুর্ঘ পুর্বে এইরূপ দৃঢ়তর প্রতিজা 
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করিয়াছি যে, এই ভূমণ্ডলে যাহার1 ধর্দমনাশক হইবে, আমি নিশ্চয়ই 
তাহাদিগকে বিনাশ করিব। আমি তোমার নিকট শপথ করিয়া কি- 
তেছি, যেস্থানে ব্রন, সভ্য, দম, পবিত্রতা, ধর্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা ও 

ধৃতি আবস্থান করে, আমি নিয়তই সেই স্থানে অবস্থান করি। হে 
পার্থ !, তুমি কর্ণবধের নিমিত চিস্তা করিও না। আমি তোমায় এক্ধপ 
উপদেশ প্রদান করিব যে, তুমি তদন্ধুসাঁরে কার্ধ্য করিলে, নিশ্চয়ই 
তাহাকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। মহাবীর বৃকোদর সমরে হুর্য্ো- 
ধনকে যেরপে নিপাতিত করিবেন, আমি তাহারও উপায় করিয়। দিব। 

যাহা হউক, এক্ষণে বিপক্ষ সৈন্যগণ তুমুল শব্ধ করিতেছে ; তোমার সৈন্য- 
গণও দশ দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । লব্ধলক্ষ্য কৌরবগণ 
ও রণ বিশারদ ্রোণাচার্ধ্য অন্মৎ্পক্ষীপ্ধ সৈন্যদিগকে বিনাশ কন্রিতে 

আরম্ত করিয়াছেন। 

ব্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৮৩। 

ধুতরা কহিলেন, সঞ্জয়! স্ুতনন্দন কর্ণকি নিমিত্ত সকলকে পরি- 
ত্যাগ পূর্বক একমাত্র ধনঞ্জয়ের প্রতি সেই এক পুরুষঘাতিনী শক্তি 
নিক্ষেপ করিল না? মহাবীর ধনপ্রয় নিপাতিত হইলে, স্যগীয় ও পাওৰ- 
গণ বিনষ্ট এবং জয়গ্রী আমাদিগেরই হস্তগত হইত। মহাবীর অর্জুন 
পুর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমি সমরে আহত হইয়! কখনই প্রতি- 
নিবৃস্ত হইব না। অতএব তাহাকে আহ্বান কর! স্তপুত্রের কর্তব্য 
ছিল। মহাঁবলশালী কর্ণ কি নিমিত্ত অজ্জনকে আহ্বান পূর্বক দ্বৈরথ 

যুদ্ধে প্রবর্তিত হইয়া বাসবদত্ত শক্তি দ্বীর| বিনাঁশ করিল না। আমার 
পুত্র দূর্যোধন নিতান্ত নির্বোধ ও সহারশূন্য এবং শক্রগণও তাহাকে 

একাস্ত নিরুপায় করিয়াছে । অতএব কি নিমিত্ত এ নরাধম অরাতিগণকে 

হার করিতে সমর্থ হইবে? হায়! ছুর্যোধন যে শক্তির উপর নির্ভর 
করিয়া জয়লাঁভের অভিলাষ করিত, বাস্থদেব কৌশলক্রমে সেই দিব্য 

শক্তি ঘটোতৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়! একাত্ত দিক্ষল করিয়াছেন। 
হে সঞ্তীয়? যেমন কুষ্ঠাদদি পীড়াদ্বার দুষিত" ব্যক্তির হস্তস্থিত ফল কোন 

বলীয়ান্ পুরুষ কর্তৃক অপহৃত হয়, সেইরূপ কর্ণহস্তস্থিত সেই অমোঘ শক্তি 
ঘটোত২কচের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াই নিক্ষল হইল। ধুহ সঞ্জয়! যেমন. 
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গ্রস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত বরাহ ও কুকুরের অন্যতরের মৃত্যু হইলে টাঁগালেরই 

লাভ হইয়! থাঁকে, তদ্রপ কর্ণ ও ঘটোতকচ এই ছুই জনের মধ্যে অন্যতর 
বীর বিনষ্ট হইলে, বাস্দেবেরই পরম লাঁভ, সন্দেহ নাই । যদ্দি ঘটোতকচ 
কর্ণকে সংহার করিতে সমর্থ হয়, তাঁহা হইলে, পাঁগবদিগের অতিশয় 
উপকার হয়; কিম্বা যদি মহাবীর কর্ণ ঘটোতৎকচকে সংহার করিতে পারে 

তাহা হইলেও তাহার একপুরুষঘাঁতিনী শক্তির বিনাশে পাগবদিগের 

হিতকর কার্ধ্য সাধন করা হয়। প্রজ্ঞাবান্ বাস্দেব বুদ্ধিবলে এইরূপ 
অবধারণ করিয়াই পাঁওবদ্দিগের হিত-কামনায় হুতপুত্র দ্বারা ঘটোত্কচকে 
সমরে নিপাতিত করিয়াছেন । 

সপ্ভয় কহিলেন, মহারাজ ! মহাঁবলশালী কর্ণ শক্তি দ্বার অর্জুনকেই 

সংহার করিতে মানস করিয়াছিণেন। মহাঁপ্রাঁজ্ঞ জনার্দন কর্ণের এই অভি- 
সন্ধি অবগত হইর! পণেই অমোঘ শক্তি গ্রতিহত করিবার বাসনায় মহাঁবল 
পরাক্রাস্ত ঘটোৎ্কচকে তাহার সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া - 

ছিলেন। যদি তিনি তখন কর্ণের হস্ত হইতে ধনপগ্য়কে রক্ষা না করিতেন, 

তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় কাঁধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইতাম। হে 

রাজন্ ! সেই যোগীশ্বর বাস্থদেব এ রূপ কৌশল ন1 করিলে, অজ্জ্বন অশ্ব, 
ধবজ ও রথের সহিত কর্ণের হস্তে দেহ পরিত্যাগ করিতেন । ধনঞ্জুয় বাু- 

দেবের উপায়বলেই রক্ষিত হইয়1 সম্মুখীন শব্রগণকে পরাজয় করিয়া! থাঁ- 

কেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণই সেই অব্যর্থ শক্তি হইতে অজ্ঞুনকে 
রক্ষা করিয়াছিলেন ; নচেৎ এঁ শক্তি বজ্রাহত বুক্ষের ন্যায় তাহারে নিপা- 

তিত করিত । 

ধৃতরাষ্ট কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুল্র ছর্য্যোধন নিতীস্ত বিরোধী, 

কুমন্ত্রণীপরবশ ও প্রজ্ঞাভিমানী। তাঁহার নিমিত্তই ধনগ্ৰয়ের বধোপায় 

নিষ্ঘল হইয়াছে । যাহা হউক, মহাবীর কর্ণ সকল শস্ত্রধারিদিগের প্রধান, 

অসাধারণ বুদ্ধিমান) সে কি নিমিত অজ্ঞুনের প্রতি মেই অমোঘশত্তি 
প্রয়োগ করিল না? হে সঞ্জয়! তুমিও কি ইহা বিস্থৃত হইয়াছিলে? তুমি 
সেই লময় কি নিমিত্ত ইহ1 কর্ণকে স্মরণ করিয়া দেও নাই? 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! রাজ! দুর্য্যোধন, শকুনি, ছুঃশাঁসন ও আমি, 

আমর! সকলেই প্রতি রাত্রিতেই কর্ণকে কহিতাম, হে কর্ণ! তুমি সমস্ত 
সৈন্য পরিত্যাগ পুর্র্বক ধৰঞ্জয়কে সংহার কর। তাহা হইলে আমর] 
পাগুব ও পাঞ্চালগণকে কিন্করের ন্যার নিদেশান্থবভভী করিতে পারিব। 

অথব! অঙ্ভুন নিহত হইলেও কৃষ্ণ পাঁওবগণের অনাতমকে সংগ্রামে দীক্ষিত 
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করিবেন। অতএব তুমি অজ্জুনকে বিনষ্ট না করিয়া কৃষ্ণচকেই সংহার 

কর। কৃষ্ণ পাওবদিগের মুলম্বরূপ, ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ শাখাস্বরূপ, 
এবং পাঞ্চালগণ পত্র স্বরূপ, অধিক কি, কৃষ্ণই পাওবদিগের আশ্রয়, কৃষ্ণই 
বল, কৃষ্ণই সহায় ও পরম গতি । অতএব হে কর্ণ! পত্র, শাখা ও স্বন্ধ 
পরিতাণগ করত মুলম্বরূপ কৃষ্ণকে সংহার কর। মহাবীর কৃষ্ণ সমরে নি- 

হত হইলে, শৈল, সাগর ও অরণ্য সমবেত সমুদায় পৃথিবী তোমার থশী- 
ভূত হইবে, সন্দেহ নাই । আমর! প্রতি রান্লিতেই কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার 

নিমি এই প্রকার অবধারণ করিতাঁম ; কিন্তু যুদ্ধকাঁলে উহার সম্যক পরি- 
বর্ত হইয়া যাইত। মহাম্মা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে সর্বদা রক্ষা করিয়া! থাঁকেন। 

তিনি স্ৃতপুত্রের সমক্ষে তাহাকে অবস্থ'পিত করিতেন না। তিনি সেই 
অমোঘ শক্তি ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত অনান্য রথিগণকে কর্ণের সহিত সমরে 

প্রবর্তিত করিতেন। মহারাজ ! যখন বাশুদেব এইরূপে কর্ণের হস্ত হইতে 

ধনঞ্জয়কে রক্ষা] করেন, তখন থে তিনি আল্মরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্মন করি- 
বেন, ইহা নিতাস্ত অসম্ভব । ফলতঃ আমি অনেক অন্ধসন্ধান করিয়া দেখি- 

লাম যে, জনার্দনকে পরাজর করিতে পারে, একপ কেহই এই ত্রিলোক 
মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই। 

হে কুরুরাঁজ ! রাক্ষপরাঁজ ঘটোতৎ্কচ নিহত হইলে, সভ্য-পরাঁক্রম সা 

ত্যকি রুষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ! স্তপুত্র কর্ণ অজ্জুনের গ্রাতি 

সেই অমিত পরাক্রম শক্তি প্রয়োগ করিবে বলিয়। স্থির করিয়াছিল; কিন্ত 

কি নিমিত্ত তাহার অন্যথাচরণ করিল ? মহাত্মা বাস্দেৰ সাত্যকির এই 

কথা শ্রবণে কহিলেন, হে শিনিপ্রবীর ! ছুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ ও জয়দ্রথ 

হূর্যোধনের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ধদা কর্ণকে কহিত, হে কর্ণ! তুমি 
ধনগ্রয় ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি এই অমোঘ শক্তি কদাঁচ প্রয়োগ 
করিও ন1। ধনঞ্জয় দেবগণ মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ও পাওবগণ মধ্যে 

মহাযশন্বী। তাহাকে সংহাঁর করিতে পারিলে, স্ঞ্তয় ও পাগুবগণ হুতা- 

শনবিহীন দেবগণের ন্যায় নিশ্চয় বিনষ্টপ্রায় হইবে। হে সাত্যকি ! ছুঃশা- 

সন প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ বারম্বার এই প্রকার কহিলে, সুতপুত্র 
কর্ণও তাহাদের বাক্যে সন্ত হইয়াছিল এবং এই শক্তি দ্বার! ধনগ্তয়কে 
বধ করিতে হইবে, ইহা সর্বদাই তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিত ১ 

কিন্ত আমি তাঁহাকে বিমোহিত করিতাম বলিয়াই সে অজ্জুনের প্রতি সেই 
শক্তি প্রয়োগ করে নাই । হে শৈনেয়! আমি যে পর্য্স্ত ধনঞ্জয়ের এই 
মৃত্যুর প্রতীকার কামনা করিয়াছি,*ততদিল আমার নিদ্রাঃও হর্ষ এককালে 
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'অন্তরহ্িত হইয়াছিল । এক্ষণে সেই অমোঘ শক্তি রাক্ষসরাজ ঘটোঁৎ্কচের 
প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধনপ্জয়কে ক্ৃতাস্তের করাল বদন হইতে 
আচ্ছন্ন বলিয়া বৌধ হইতেছে । ধনঞ্জয়কে রক্ষা কর! আমার যেমন ক- 

ভঁব্য, আপনার জীবন এৰং পিতা, মাত, ভ্রাতা, ও তোমাদিগকে রক্ষা 
করা তদ্রপ নহে । অধিক কি, বিশ্বরাজ্য অপেক্ষাও যদি কোন বস্ত' হুরলভ 

থাকে, আমি অজ্ছুনবিহীন হইয়া তাহাও প্রার্থনা করি না। হে যুযুধান। 
অর্জুনকে পুনজরখবিতের ন্যায় অবলোকন করিয়া আমার এই কূপ পরম 

হর্ষ সমুদ্িত হইয়াছে । রাত্রিকালে রাক্ষসপ্রবর ঘটোৎ্কচ ভিন্ন আর কেহই 
হুতপুত্র কর্ণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না । এই নিমিত্তই আমি 

ঘটোত্কচকে সমরে প্রেরণ করিয়াছিলাম | 

হেরাজন্! অঙ্জুনহিতৈষী মহাত্বা বাস্থদেব সাত্যকিকে ততৎকালে 

এইরূপ কহিয়াছিলেন। 

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৮৪ । 

ধৃতরাস্্র কহিলেন, হে সঞ্জয় । কর্ণ, ছুধ্যোধন ও স্ববলনন্দন শকুনি এবং 
তুমি, তোঁমর! অত্যন্ত অন্যায় কর্ম করিয়াছ, কারণ, তোমরা যখন নিশ্চয়- 

রূপে অৰগত হইয়াছিলে যে, সেই অনিবার্ধ্য শক্তি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও 

অসহৃ, উহ সমরস্থলে নিশ্চয়ই একজনকে সংহার করিবে; তখন কর্ণ 

কিনিমিস্ভ সমরপ্রবৃন্ত ধনপ্রুয় ব1 দেবকীপুত্রের প্রতি উহ নিক্ষেপ 

করিল না? 

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপতে ! আমর! প্রতি দিন এই সমরক্ষেত্র 

হইতে রাত্রিকালে শিবিরে মন্ত্রণা করত কর্ণকে কহিতাম, হে কর্ণ! তুমি 
কল্য প্রভাত হুইবামাত্র বাসুদেব ৰ। ধনঞ্জয়ের প্রতি নিশ্চয়ই সেই অমোঘ 
শক্তি নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু প্রভাত হইবামাত্র কি কর্ণ, কি অন্যান্য 

যোধগণ, সকলেরই বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া যাইত। হেরাজন্! যখন কর্ণের 
হন্যে তাদৃুশ অমোঘ শক্তি থাকিতেও দেবকীতনয় বাসুদেব ও ধনগীয় 

নিহত হন নাই, তখন আমার বিবেচরীয় দৈবই বলবান্। কর্ণ নিশ্চয়ই 
দৈৰকর্তৃক মায়। প্রভাবে হতবুদ্ধি ও বিমোহিত হইয়। দেবকীপুত্র কৃষ্ণ বা 
দেবসদৃশ ধনগ্য়ের প্রতি সেই বাঁসবী শক্তি পরিত্যাগ করেন নাই। 

ধবতরাষট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় তোমরা শব ম্ববুদ্ধিঃ কেশৰ এবং দৈব- 
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কর্তৃক বিড়স্বিত ও বিনষ্ট হইলে! ইন্্রদত্ত শক্তি ভূণ তুল্য ঘর্টোৎকচকেই 
বিনাশ করিয়া নিক্ষল হইল! এই ছুর্নীতি দোষে আমার পুত্র, কর্ণ ও অ- 

ন্যান্য ভূপালগণ সকলকেই শমন সদনে গত বলিয়া! বিবেচনা] করিতেছি । 
যাহা হউক, হিড়িম্বাতনয় নিহত হইলে, কৌরব ও পাওবগণের পুনরায় 

কিরূপ খুদ্ধ হইল? তাহ! কীর্তন কর। যেবে পাঞ্ালের! ত্যগুয়গণের স- 

হিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল, তাহার কিরূপে সংগ্রাম 
করিতে লাগিল? আচাধ্য দ্রোণ ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথের বিনাশজনিত 

ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়। জভ্তান শার্দুলের ণ্যায় ও বিবৃতানন কৃতা- 
স্তের ন্যায় প্রাণপণে শক্রপন্ষীয় সৈনামধ্যে গ্রবেশ পূর্বক শরনিকর বর্ষণ 

করিতে আরস্ত করিলে, পাগুব ও স্থঞীয়গণ কিরূপে তাহার! প্রভ্যতদগমন 

করিল? রাজ হুর্্োধন, অশ্বখামা ও ক্পাচাধ্য প্রভৃতি যেষে বীরগণ 

আচার্যকে রক্ষা করিতেছিলেন, তাহারা যুনস্থলে কি করিলেন? অন্মৎ" 

পক্ষীয় মহাবল গরাক্রীস্ত যোধগণ (্রাণবখার্থী অজ্জুন ও ভীমের উপর 

কিরূপ শরবুষ্টি করিল? কৌরবগণ সিদ্দুরাজ জয়দ্রথের ও পাঁওবগণ 

রাক্ষরাজ ঘটোত্কচের নিধনে সানিশয় তুদ্ধ হইয়াছিল) তাহারা সেই 
রাত্রিতে পরস্পর কিরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল? এই সমস্ত বৃত্তান্ত অদ্যো- 
পাস্ত কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে প্রজানাথ। সেই ভয়ঙ্গরী বিভাবরীতে মহাঁবল" 
শালী কর্ণ ঘটোৎকচকে নিহত করিলে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণ শ্হাষ্টচিন্তে 
পিংহনাদ করিতে করিতে ভ্রতবেগে আগমন পূর্বক পাঁগুববাহিনী সং- 

হার করিতে প্রবৃন্ত হইলেন। তথন ধণ্দখরাঁজ যুধিষ্টির অতি দীনভাবে 

বৃকোদরকে কহিলেন, ভ্রাতঃ ! তুমি অবিলম্বে কৌরবটৈন/গণকে নিবা- 

ব্ণকর। আমি ঘটোত্কচের বিনাশে বিসোহিতপ্রায় হুইয়াছি। রাজ। 
ঘুধিষ্টির বুকোদরকে এই কথা কহিয়াই সাশ্রবদনে শ্বীয় রথে সমাসীন 

হইয়া সুতপুভ্রের বলবিক্রম অবলোকনপূর্ব্বক বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করত মোহে অভিভূত হুইলেন। মহাত্সা বাস্ছদেব যুধিষ্টিরকে নিতাস্ত 
বাখিত দেখিয়া! কহিলেন, হে রাজন্! প্রাকৃত জনের ন্যার শোক প্রদর্শন 

করা আপনার বিধেয় নহে । আপনি শোক সম্বরণ পূর্বক গাত্রোখান 

করিয়! যুদ্ধভার বহন করুন। আম্পনি একধপ শোঁকাকুল হইলে জন্ লাভে 
শয় উপস্থিত হইবে। 

হে কুরুরাঁজ ! ধন্মতনয় যুধিষ্ঠির বান্দেবের বাকা শ্রবণ করিয়। হস্ত" 

তলদ্বার1 নেত্র মার্জিত করত কহিঃলন, হে মহাবাহো !* আমি ধর্মপথ কিছু, 
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শ্নাত্র অবগত নহি । অক্ৃতজ্ঞব্ক্তি ত্রন্মহতাজনিত্ত পাঁপে লিপ্ত হয়। দেখঃ 

ধনগীয় অন্ত্রশিক্ষার্থ গমন করিলে, হিড়িথাঁতনয় বালক হইয়াঁও 'আমাদিগের 
অনেক সাহাধ্য করিয়াছিল। এ মহাবীর কাম্যকবনে আমার শুশ্রষা 

করিত এবং অর্জুনের অনুপস্থিতি কাঁলপর্যাস্ত আমাদিগের সহিত একত্র বাঁ 
করিয়াছিল । এ সমরবিশারদ মহাবীর, গন্ধমাদন গমনকাঁলে আমাদিগকে 

ছুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার ও শ্রমকাতর। পাঞ্চালীরে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল । 

মহাবীর ভীমতনয় আমার নিমিত্ত এইরূপ বহুতর দুক্ষর কার্ধ্যের অনুষ্ঠান 

করিয়াছে । হে বাসুদেব! সহদেবের প্রতি আমার যেরূপ স্বাভাবিক 

স্নেহ আছে, র।ক্ষসেন্ত্র ঘটোত্কচের প্রতি তাঁহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। 

ঘটোত্কচ আমার নিতান্ত ভক্ত ও একান্ত প্রিয়পাত্র ছিল। সেই নিমিত্তই 
আমি শোকসন্তপ্ত ও মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। হে বাঞ্চের়! এ দেখ, কৌরৰ 

গণ আমাদিগের সৈন্যগণকে বিদ্রাবিভত করিতেছে । মহাঁরথ প্রোণাঁচাধ্য 

ও কর্ণ পরম যত্রদহকারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়?, মন্তমাতঙ্গগণ খেমন নলবন 

শীমথিত করে, সেইরূপ পাঁগবসৈন্গণকে বিমর্দিত করিতেছেন । কেৌরব- 

গণ ভীমসেনের বাহুবলে ও ধনগ্রয়েব বিবিধ অস্ত্র শিক্ষীষ তাবজ্ঞা গরদর্শন 

করত বিক্রম প্রকাঁণ করিতেছে ॥। এ দেখ, দ্রোখ, কর্ণ ও ছুধ্যোধন ঘটে! 

কচের বিনাঁশ নিবন্ধন আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্র হইয়াছে । হে বাজ 
তুমি এবং আমরা জীবিত থাকিতে ছুতপুত্র কিরূপে মকলেব স দাশ 

মহাবল রাক্রীন্ত ভীমতনয়ের বিনাশ সাধন কবিল। মখন ছবাত্া। বু, 

রাষ্রগণ অভিমন্ত্যরে বিনাশ করে, তখন মহাবীর ধনঞ্য় সমরহ্ছনে উপরও 

ছিলেন না। আমরাও সকলে সিন্ুরাঁজ কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিলাম । সপন 

দ্রোণাচার্ধ্যই অভিমন্থ্যবধের কারণ হইয়াছিলেন। তিনি;তাহার বধোপায় 
উদ্ভাবন করিয়। দেন; অশ্বণ্থামা তাহ।ব অসি দ্বিখণ্ড করে? নৃশংস কৃত- 
বন্মা সেই বিপন্ন বালকেব অশ্বগণকে পার্ষি এবং সাঁরথির সহিত নিহত 

করিয়া ফেলে; আর অনান্য ধনুদ্ধরগণ তাহার বিনাশ সাধন করেন। 

হে যাদব! অভিমন্থ্যবধে জয়দ্রথের নামান্য অপরাধ ছিল, তন্নিনিত্ত ধন- 

গঁয় জয়দ্রথকে মংহার করাতে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করি নাই। 
এক্ষণে গদি শক্রনিপাত করা আমাদের নিতান্ত কর্তব্য হইয়া থাকে, তাঁহা 
হইলে আমার মতে অগ্রে ড্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করা কর্তব্য । ধী ছুই 
জনই আমাদিগের ছঃখের ; মূল কারণ, উহাদিগের সাহায্যে হ্োধন 
আশ্বামিত হইয়াছে। 

তে মাধব! যে যুছে দ্রোণ ও কর্ণকে, অন্ুচরগণের সহিত বিনাশ করা 
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কর্তব্য, অজ্জুন সেই যুদ্ধে মহাবীর জযনদ্রধকে বিনাশ করিয়াঁছে। যাহা- 
হুউক, এক্ষণে ুতপুত্রকে বিনাশ কর? আপনার নিতান্ত বর্তব্য হইয়াছে । 
অতএব আমি .তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলাম । 

এঁ দেখ, ভীমপরা ক্রম .ভীমসেন দ্রোণসৈন্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হুই- 

যাছে » 

হে কুরুরাঁজ ! রাঁজা যুধিঠির এই কথ! বলিয়! ভীষণ শরাঁসন বিশ্ফারিত 
ও শঙ্খ প্র্নাপিত করত সত্বর কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তরী সময় 
শিখণ্ডী অসংখ্য রথ, তিন শত হস্তী, পাঁচ শত অশ্ব ও তিন সহশ্র গ্রভদ্রক 

সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়] ধর্্মরাঁজের অনুগামী হইলেন । পাগব ও পাঞ্চাল- 
গণ ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগখিলেন। তখন মহাবাহু বাস্গদেৰ 

ধনঞ্জরকে কহিলেন, হে ধনগ্য় ! এঁ দেখ, ধর্মরাঁজ কুদ্ধ হইয়া সুতপুত্রের 
বিনাশ বাঁসনাষ গমন করিতেছেন, অতএব উহার প্রতি নিভর করিয়! 

আমাদিগেষ নিশ্চিন্ত থাকা কর্তবা নহে । মহাম্মা বাস্দেৰ এই 

,ন্ষা সন্ধরে রগ নঙ্জালন পুর্ব দবগত ধর্মপুজ্রের অন্থুগমনে প্রবৃত্ত হুই- 
শন । 

“হ ভূপত্ভে। এী সমস মহর্ষি বেদবাপ শোকাভিভুত সন্বপ্রচিন্ত যু্ধি- 

(জব বিনাশ বাসনা মহসা গমন করিতে দেখিনা! তাহার 
০৫ ৫ 

এল শুষ্ক কহিলেন, মহাবাজ 1 বধনগ্তীষ সোভাগাবশতঃ সমরে 

টা বিআণ পাইছ্ছাণছ! মহাবীর কর্ণ অজ্জুনের নিধন শ্বাসনায় 
; এক ০৭৮ অক করিসাছিল। ভাগ্যবশতঃ অজ্ভুন কর্ণের সহিত দ্বৈথ 

ফধ) 5৮ ৬৭ মাই ॥ আর্জুন কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, অব- 

শ্যই এ ম্হাবীবদ্বর পরস্পর পরস্পরের প্রতি দিব্যাস্ত্র গ্রয়োগ করিতেন । 

অজ্জুনের অস্ত্রে কর্ণের অন্ত্র ছিন্ন হইলে, কর্ণ নিশ্চয়ই তাহার প্রতি বাঁস্বু- 
দর্ভ শক্তি নিক্ষেপ করিত। তাহ হইলে, তোমার নিদারুণ বাসন টিপ 

স্থিত হইত। ভাগ্যবশতঃ সৃতপুন্র তাহা না করিয়া সেই শক্তি|-দ্বার! 

ঘটোত্কচকে বিনাশ করিয়াছে । ভে ভরহর্ষভ! দৈবই তোঁষার ঈগলের 

নিমিত্ত রাক্ষদকে নিহত করিয়াছে । ইন্দ্র প্রদত্ত শক্তি কেবল নিমিঞ্জ মাত্র। 

অতএব তুমি এক্ষণে ক্রোধ ও শোক সম্বরণ কর। জীবমাত্রেরর্থ সংহাঁর 
আছে। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহা নরপতিগণে সমবেত হয়া কৌরব 
গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসে বঙ্থন্ধরা তোমার 
হস্তগ] হইবেন। তুমি সতত ধন্মীনুষ্টানে তত্পর হও) পরম প্রীতমনে 

ভনৃশংমত1, তপ, দান, ক্ষণা ও নত্যের তুনষ্টান কর। ধন স্থানে ধন্ম সেই 



$৭২ মহাভারত । 

(শ্কানেই জয় । হে কুরুরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্টিরকে এই কথ। বলিয়। 

সেই স্থানেই অস্তর্থিত হইলেন। 

ঘটোতকচ বধ পর্ব সম্পূর্ণ । 

ঞ 

দ্রোণবধ পর্বাধ্যায় । 
) 

0 

পাঞ্খাশীত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৮৫। 

সপ্তয় কহিলেন, হে ভরতর্ধভণ। ধর্্ররাঁজ যুধিষ্ঠির ব্যাসদেব কর্তৃক এই 

রূপ অস্তিহিত হইয়া স্বশনং কর্ণ বিনাশে নিবৃত্ত হইলেন এবং স্তপুত্রের হস্তে 

ঘটোতৎ্কণ্ড নিহত হওয়াতে দুঃসহ দুঃখ ও ক্রোধে অভিভূত হইয়! পড়িলেন। 

তথন তিনি ভীমসেনকে সমস্ত কৌরবসৈন্য নিবারিত করিতে দেখিয়। ধুষ্ট- 
হ্যয়কে কহিলেন,হে ধৃষ্টছ্যায় ! তুমি দ্রোণাঁচার্ধ্যকে নিবারণ কর। তুমি দ্রোণ 
বধের নিমিত্ত খড়, কবচ,শর ও শরাসন ধারণ করত হুতাশন হইতে সমুৎ- 

পন্ন হুইয়াছ। তুমি গ্রহষ্টমনে অংগ্রামে ধাবমান হও; তোমার কিছুমাত্র 
ভয় নাই। জনসেজয়, শিখ্ী, বশোধর দৌর্সুখি, নকুল, সহদেব, পুক্র ও 
ভ্রাতৃগণ পমবেত দ্রপদ্র ও বিরাট, মহাবল সাঁত্যকি ও ধনপ্জয় এবং প্রভদ্রক, 

কেকয় ও দ্রৌপদেয়গণ ইহারাঁও দফ্রোণবধ বাসনায় বেগে ধাবমান হউন | 
রথিগণ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরে মহাবল দ্রোণকে 
নিপাতিত করুন। 

হে রাঁঅন্! তখন সেই সক: যোধগণ রাজ। ধুধির্ঠরের আদেশা- 
হুসারে দ্রোজিগীযু হুইয়1, ক্রুতবেগে ধাবমান হইল। শন্ত্রধারীপ্রবর 
দ্রোণচা্ধ্য সেই সংগ্রামে সহসা! সমাগত বীরগণকে অনায়সে প্রতিগ্রহ 
করিলেন। রাজা হুর্যোধন তদদশনে ত্রুদ্ধচত্তে আচ।ধ্যের প্রাণ রক্ষার বাঁস- 

নায় সুসজ্জিত হইয়। পাওবদিগের প্রতি পাঁবমান হইলেম। তখন শ্রাস্ত 
বাহন ও শ্রাত্ত সৈন্য পাওব এবং কৌরবগণ পরস্পর গর্জন করত ঘোরতর 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ ! ভত্কালে মহারথগণ নিদ্রান্ধ ও 

গরিশ্রীস্ত হইয়। সমরে নিশ্শৈষ্টগ্রায় হইলেন। দেই প্রাণিগণের প্রাণ- 

হাঁ(রণী ঘোররূপ। ভ্রিযাম] তাহাদিগের পক্ষে লহশ্রযাম বলিয়। প্রতীয়মান 

হইতে পাগিল। এইরূপে নেই ঘ্ব্দনাদি সময়ে সৈন্যসকল ্গতবিক্ষত 



৮ 

? 

০০০ 
1 

চা 

[ 

 বাক্যানছপারে যুদ্ধে বিরত হইল। তৎকালে দেবগণ ও খধিগণ পরম 

দোঁণ পর্ব ॥ ৪৭৩ 

ও নিহত হইতে লাগিলে, উভয়পক্ষীয় ক্ষতরিয়গণ দীনমনা ও নিকংসাহ এবং 

অস্ত্র শস্তরবিহীন হইলেও লজ্জা! ও স্বধর্ম প্রতিপালন নিবন্ধন স্বত্ব সৈন্য 
পরিত্যাগ করিলেন ন1। সৈন্যগণ নিপ্রান্ধ হুইয়? অস্ত্র শন্ত্র পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
নিশ্চেষ্টভাবে কেহ অঙ্খে, কেহ গজে ও কেহ বা রখোপরি শয়ন করিতে 

লাগিল অন্য যোধগণ অনায়াসে তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ ক" 

রিল। অনেকে স্বপ্নে শক্রুদলকে অবলোকন করিয় নানাবিধ বাক্যো- 

চ্চারণ পূর্বক আপনাকে আত্মীয়গণঞ্ে ও, বিপক্ষগণকে মমরে সমাহত 

রুরিতে লাগিল । মহারাজ ! অস্মৎপন্ীয় বহুসংখ্যক বীরপুরুষ নিদ্রাসক্ত- 

নেত্র হইয়া অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতে 

: লাগিল। কতকগুলি নিদ্রান্ধ বীর সেই ঘোরতর অন্ধকারে গমনাগমন পুর্ব্বক 
গরস্পরের জীবন বিনষ্ট করিতে লাগিল অনেকে নিদ্রা এরূপ বিমো- 
হিত হইল যে, শক্রকর্তৃক নিহত হইলেও কিছুমাত্র জানিতে পারিলন]। 

হেরাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগের এতাদৃশী চেষ্টা অবগত 

হইয়া উচ্চৈঃম্বরে কহিতে লাগিলেন, হে সৈন্যগণ ! তোমার! "সকলেই 
বাহনগণের সহিত ধূলিপটল ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এবং নিতাস্ত শ্রাস্ত ও 
নিদ্রান্ধ হইয়াছ। অতএব যদ্দি তোমাদিগের মত হর, তবে কিয়ৎক্ষণ 
যুদ্ধে বিরত হইয়া! এই সমরভূমিতে নিদ্রা াঁও। অনস্তর চন্দ্রম! উদ্দিত 
হইলে, তোমর বিনিদ্র ও বিশ্রান্ত হইয়] পুনর্বার স্বর্গকামনায় পরস্পর 

সমরে প্রবৃত্ত হইবে । হে প্রজানাথ! কৌরবপক্ষীয় ধন্মজ্ঞ কবীরপুরুষগণ 
ধান্মিকপ্রবর অজ্ভনের সেই ৰাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মত হইয়া, 
হেকর্ণ। হে মহারাজ দুর্য্যোধন ! পাওবসেন। সমরে বিরত হইয়াছে; 
অতএব তোমারাঁও যুদ্ধে ক্ষান্ত হও, পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে এইদূপ কহিতে 

লাগিলেন । মহারাজ! তখন কৌরব ও পাওবপক্ষীয় সৈন্যগণ অর্জুনের 

 আহ্লাদিত হইয়া অঙ্জবনবাঁক্যের তুয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
 পরিশ্রান্ত সৈনিকগণ অজ্ঞুনবাক্যের সমাদর করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম 

' করিতে আর্ত করিল। মহারাজ! অপনার সৈন্যগণ বিশ্রামের অব- 
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' কাশ লাভ করত অর্জনকে এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, হে 
 মহাঁবাহু অর্জন! তোমাতে বেদ; অস্ত্র সকল, বুদ্ধি, পরাক্রম, মঙ্গল ও 
' শ্রাঁণিগ্রণের প্রতি দয়া বর্তমান রহিয়াছে। 'অতএব হে পৃথানন্দন ! 
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আমর] আশ্বাদিত হুইয়! প্রার্থনা করিভেছি, তোমার কল্যাণ হউক; 

তুমি অবিলদ্বে অভিলধিত ফল লাভ কর। গ্হারাল ! মহরথগণ মহামতি 



8৭৪. ' ম্বহাভারত। 

অর্ভজনের এইবপ প্রশংসা করিতে করিতে নিড্রাভিভূত হুইয় তৃষ্ঠীস্তাঁব 
অবলম্বন করিলেন । কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ কেহ রথোপরি, কেহ কেহ 

গজস্কন্ধে ও কেহ কেহ বা ধরাতলে শয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন । 

অনেকে শর, গদা, খড়গ, পরশু, প্রান ও কবচ ধারণ করিয়! পৃথক্ পৃথক্ 

স্থানে নিদ্রিত হইল। নিদ্রান্ধ মাঁতঙ্গগণ ভূরেণুভূষিত ভূজঙ্গভোশ সদৃশ 
শুও্ু দ্বারা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়1! বসুধা শীতল করত নিশ্বসন্ত তূজঙ্গ- 

গরিবেষ্টিত পর্ধত সমুহের ন্যার শোঁভমান হইল। কাঞ্চনময় যোক্ত,- 
সমন্বিত জঅশ্বগণ কেশরালদ্বিত যুগকাষ্ঠ ও খুরাগ্র দ্বারা সমভূমি বিষম 

করিতে লাঁগিল। মহারাজ! এইরূপে সেই রণক্ষেত্রে হস্তী, অশ্ব ও 
যৌধগণ শ্রাস্ত ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়। নিদ্রিত হইল। তখন বোঁধ হইল 
যেন, স্ুনিগুণ চিত্রকরগণ এ সমস্ত বল চিত্রপটে চিত্রিত করিয়াছে 
মহারাজ! পরস্পরের শরনিকরে ক্ষতবিক্গতারঙ্গ কুগুলালঙ্কত তরুণবয়স্ক 

ক্ষত্রিয়গণ করিকুস্তের উপর শয়াঁন হইলে, বোধ হইল যেন, তাহার! 

কামিনীগণের কুচকলস অবলম্বন পুর্বক শয়ান রহির়াছেন। 
হে ভরতর্ষভ! অনন্তর কামিনীর গগুদেশের ন্যায় পাওুবর্ণ নয়নের 

আনন্দবদ্ধন কুমদবান্ধব নিশাকর মাহেক্ট্রী দিক অলঙ্কৃত করিলেন । 

তিনি উদয়াচলের কেশরীর ন্যায় পুর্বদিক্ রূপ দরী হইতে বিনিঃস্তত 

হইয়া কিরণরূপ কেশর দ্বার! চতুর্দিক্ উদ্ভামিত করত তিমিররূপ হপ্তি- 
যুখ বিনাশ করিয়া সমুদ্িত হইতে লাগিলেন। তখন সেই হরবৃথাঙ্গ 
মদৃশ শুত্রকাস্তি, নববধূর হাঁস্যের ন্যায় ভতীব মনোহর, কনপ্পের 
আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন সদৃশ মণ্ডলাকার ভগবান্ কুমুদনায়ক চন্দ্রমা গ্রথ” 

মতঃ আলোঁকমাত্র প্রদর্শন করিয়! ক্রমে ক্রমে স্তববর্ণবর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। চন্ত্ররশ্মি দ্বীয় প্রভ! দ্বারা তিমিররাশি উৎসারিত 

করত শনৈঃ শনৈ দিজ্বগুল, নভোমগুল ও ভূমণ্ডলে গমন করিল। তখন 
মুহূর্তমধ্যে ভূমণ্ডল জ্যোতির্দয় হইয়া উঠিল। তমোররাশি অচিরাৎ 
বিন ছইয়! গেল। নিশাচর জন্তগণ কেহ কেহ বিচরণে প্রবৃত্ত এবং 

কেহ কেহ বা ক্ষান্ত হইল। মহারাজ! ৃুর্যযরশ্মি প্রভাবে কমলবন 

যেমন প্রকাশিত হয়, তব্রপ নিদ্রিত সৈন্যগণ সেই চন্ত্ররশ্মি প্রভাবে 
গ্রবোধিত হইতে লাগিল। পার্বণ চত্ত্রোদয়ে মহাসাগর যেরূপ উদ্ধত 
ও ক্ষুভিত হয়, তব্দ্রপ সেই সৈন্যসাগর চত্দ্রোদয়ে উদ্ধত ও ক্ষুভিত হুইয়! 

উঠিল । অনস্তর পরলোকগমনাভিলাষী বীবপুরুষগণের লৌক বিনাশের 

নিমিত্ত পুনরায় «ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ত হইল। 
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ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৮৬। 

হে রাজন! এ সময় রাজ হর্য্যোধন ্রোণাঁচাধ্যের নিকট গমন 
পূর্বক অমর্ষপরবশ হুইয়া তাহার তেজ ও হর্ষ উদ্দীপিত করত কহিতে 
লাঁগিলেম্ত, হে আঁচার্ধ্য! দীনচেতা শ্রমাপনোদনে প্রবৃত্ত শক্রগণকে ক্ষমা 
করা, লব্ধলক্ষ্য বীরগণের কর্তব্য নহে। আমরা আপনার হিতসাঁধনার্ঘ 

পাগুবগণকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। উহার! সেই অধসরে সমস্ত সংগ্রাম 
পরিশ্রম অপনোদন করিয়াছে । যাহা হউক, আপনি উহাদ্দিগকে রক্ষ! 

করিতেছেন বলিয়াই বারম্বার উহাদিগের অভ্যুদয় লাভ হইতেছে। 
. আর আমরা ক্রমে তেজ ও বলবীধ্যবিহীন হইতেছি। হে ব্রহ্গন্! আপনি 

বন্ধান্ত ও দ্িব্যান্্ত বিশেষরূপে অবগত আঁছেন্। আমি সত্য কহিতেছি, 

কি পাঁগবগণ, কি কৌরবগণ, কি অন্যান্য ধনুর্ধরগণ কেহই যুদ্ধকাঁলে 
আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে প'রে না। অধিক কি, আপনি 
দিব্যান্্র প্রভাবে নিশ্চয়ই দেব, দাঁনব ও গন্ধর্ব প্রভৃতি সমুদায় লোক 
উচ্ছিন্ন করিতে পারেন । পাওবেরা আপনার পরাক্রম দেখিয়া! যৎ্পরো- 

নান্তি ভীত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা আপনার শিষ্য বলিয়াই হউক, 
অথবা আমার ভাগ্যবশতই হউক, আপনি টানি উপেক্ষা 
করিতেছেন । 

মহারাজ! এইরূপে আঁচার্ধয ড্রোণ আপনার পুত্র রাজ! হুর্যো ধন 
কর্তুক কোপিত ও উত্তেজিত হইয়! ক্রোধভরে কহিলেন, হে ছুর্ব্যোঁধন ! 

)আমি বৃদ্ধ হইয়াঁও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি । আমি অস্ত্রবেত্বা ১ কিন্তু 

এই সমুদবায় বীর অস্ত্রবিদ্যান্ তাঁদুশ নিপুণ নহে। তোমার জয়লাভার্থ 

এই মকলকে বিনাশ করিতে হইলে, আমারে নিতান্ত ক্ষুদ্র জনের ন্যায় 

কার্যাহষ্ঠান করিতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাহা মনে করি" 
তেছ, তাহা শুভই হউক বা অগশুভই হউক, আমি তোমার বাক্যানুসারে 

তদন্ুরূপ কার্ধ্য করিব, সন্দেহ নাই। আমি অন্ত্রষ্পর্শ করিয়া শপথ করি- 

তৈছি যে, সমরে পরাক্রম' প্রকাশ পুর্বক সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার 

করিয়া! কবচ পরিত্যাগ করিব । ছে মহারাজ। তুমি মহাঁবল ধনঞ্জয়কে 

সমরে পরিশ্রাত্ত বোধ করিতেছ ; কিন্ত আমি তাহার গ্রক্কৃত বলবীধ্যের 
বিষয় কীর্ভন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর অর্জুন রণস্থলে কুপিত 

হইলে, দেব্তী, গন্ধব্ব, যক্ষ ৰ। রাক্ষলগণও তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে 

ধমর্থ হন না। এ মহাবীর সব্যসাচী খাঁওবদাহকালে দেবরাজ ইন্দ্রের 



৪৭৬ মহাভারত । 

সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া শরবিষ্টি দ্বার! তাঁহাকে নিবারণ এবং ৰলঘৃপ্ধ 

যক্ষ, নাগ ও দানবদলকে দলন করিয়াছিলেন, ইহা সকলই তুমি অবগত 
আছ। এ মহাবীর পার্থ তোমাঁদিগের ঘোষযাত্রা সময়ে চিত্রসেন প্রভৃতি 

গন্ধর্বগণকে পরাজয় করিয়া তোমাদিগকে তাহাদের হন্ড হইতে মুক্ত করি 

যাছেন। এ মহাকীর ধনঞ্জয় দেবগণেরও অজেয়, নিবাত কবচ ও হিরণ্য- 

পুরবাসী সহত্র সহ দানবদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। অতএব সামান্য 

মানব কি প্রকারে সেই মহাবলশালী অজ্জুনকে সমরে পরাজয় করিবে ? 
হে রাজন! তোমার সেনা সকল আমাদ্িগের বহু প্রযত্ে রক্ষিত হইলেও 

অজ্জুন তাহাদিগকে ধেরূপে সংহার করিতেছে, তুমি সেই সমস্তই অব- 

লোঁকন করিতে । 

মহারাজ! আপনার, পুত্র রাজা ছুর্যোপন এইরূপে দ্রৌণচার্ধ্যকে 
অজ্ঞুনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে দেখিয়া! রোষভরে পুনব্ধার কহিলেন, 

হেব্রহ্ষন! আজি আমি ছংশাসন, কর্ণ ও মাতুল শকুনি আমরা সৈন্য- 
দিগকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়! অজ্জ,নকে সংহার করিব। মহামতি ড্রোণ 

রাজ] ছুর্য্যোধনের এই ৰাক্য শ্রবণ করত হাস্যমুখে তাহাতে অনুমোদন 
করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নরপতে ! কোন ক্ষত্রিয় স্বীয় তেজোবলে 

প্রদীপ্ত ক্ষত্রিয় প্রবর অক্ষয় অর্জভ্বনকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে”? ধনাধি- 

গতি কুবের, সুররাজ ইন্দ্র, জলপতি বরুণ ও লোকক্ষয়কর কৃতাস্ত এবং 

অন্থর উরগ ও রাক্ষসগণ আমুধহস্ত ধনঞ্জয়কে সংহার করিতে পারেন না। 
হে বৎস! তুমি ধনগ্তীমকে লক্ষ্য করিয়া যাহ কহিলে, মুড জনেরাই এই 

রূপ বাক্য প্রয়োগ করিরা থাকে । মহাৰল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের সহিত 

ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইয়। নির্বিক্ে গৃহে গমন করা কাহারও সাধ্য নহে। হে 
ভূপতে ! তুমি অতিশয় নিষ্টর ও পাপস্বভাব। যাহারা তোমার শ্রেয়স্কর 

কার্ষ্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, সন্দিহান হইয়। তাহাদিগকেই তিরস্কার করিতেছ। 
যাহ! হউক, তুমি সৎকুলসঞ্জাত ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধাভিলাষী । অতএব এক্ষণে 
স্বীয় কার্ধ্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের নিকট গমনপূর্্বক তাহারে নিবারণ 

কর। তুমিই এই শক্রতার মূল কারণ) অতএব এক্ষণে ধনপ্রয় 

সমীপে গমন পূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হও। তুমি কি নিমিত্ত নিরপরাধে 

এই সকল ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিতেছ! হেগান্ধারীতনয়! তোমার 

এই মাতুল শকুনি অক্ষ-ক্রীড়ায় স্থনিপুণ, প্রতারণাপরতন্ত্র ও কুটিলহ্ৃদয় ; 
এক্ষণে ইনি ক্ষত্রিয় ধর্মান্থসারে ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। 
আমি বোধ কধি, এই মহাবীরই পশগুবগণকে বিনষ্ট করিবেন। তুমি 
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কর্ণ সমভিব্যাছারে মেঁহাভিভূত,শুন্য হদর, শুশরধাপরতন্ব রাঁজ1 ধৃতর।্রেব 
গাঁক্ষাতে হষ্টচিত্তে বারশ্বার গর্ব করত কহিয়াছ নে, হে রাজন! আমি, 
কর্ণ ও ভ্রাতা ছুঃশাঁসন আমরা সকলে মিলিত হইক। পাঁগুবগণকে বিনাশ 

করিব। আমি প্রতি সভায় এইকপ কণা শাবণ পরিয়াছি। এক্ষণে 
তুমি প্রন্তিজ্ঞান্গরূপ কাধ্য সম্পাদন করত বর্ণাদির সহিত নত্যবাদী হও। 

এ দেখ, নিতান্ত ছুর্বিসহ শক্র মহাবীর ধনঞগয় তোমার সন্ুথে অবস্থান 

করিতেছে । এক্ষণে তুমি রিল উহার অভিমুখীন হও । 

অজ্জন হস্তে মৃত্যুও তোমার শ্রাধ্য। হে বহ্ম! তুমি ইচ্ছান্রুৰপ খখর্ধ্য 

লাভ, দান ও ভোজন করিয়াছ এবং কৃতকার্য ও খখশুন্যও হইয়।ছ ১ অত 
, এব এক্ষণে নির্ভীকচিত্তে অর্জুনের সহিত গ্রামে প্রবৃত্ত হও 

মহারাজ! আচার্ধ্য দ্রোণ আপনার পুত্র ছর্ষ্যোধনকে এইরূপ কহিয়] 

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ধোৌরবসেনাগণ ঢুই ভাগে বিভক্ত হুইয়] 

এক ভাগ ড্রোণকে ও অপর ভাগ ছ্র্য্যোধন গ্রহতিকে আশ্রয় কগিয়া 

তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। 

সগ্তাশীত্যধিক শততম এধ্যায় | ১৮৭ । 

হে নরনাথ । রান্রির তিনভাগ অতীত হইয়াছে এবং এক ভাগমাজ 

অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে প্রন্ই্টচেতা বেরব ও পাওবগথের ঘোরতর 

সংগ্রাম আরন্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে হ্ষ্যটসারথি অকুণ চন্দ্রপ্রভ হরণ 
ও নভোমখল তাম্রবর্ণ করিয়া সমুদিত হইলেন। শুয্যমণ্ডল অরুণকিরণে 

সমুজ্জল হইয়া তপু কাঞ্চননির্দিত চক্রের ন্যায় পুর্মদিকে বিরাঁজিত হইতে 
লাগিল। তখন কৌরব ও পাঁওবপক্ষীয় বেবগণ রথ, অশ্ব ও নরঘান সকল 

পরিত্যাগ পূর্বক স্র্য্যের অভিমুখীন হইয়। অন্ধ্যোপাসনাঁর জন্য করযোড়ে 

দায়মাঁন হইলেন । 

হে প্রজানাথ! অনস্তর কৌবব পক্ষী সেন! ছইভাঁগে ধিভক্ত হ- 
ইলে, মহাবীর ড্রোগাচীর্ধ্য রাজা ছুর্য্যোধনকে অগ্রপর করিয়া সোমক, 

পাগব ও পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। বাসুদেব তদ্দর্শনে 
অজ্ঞনকে কহিলেন, হে অর্জন! তুমি কৌরবগণকে বামভাগে ও 

দ্রোগাচার্ধ্যকে দক্ষিণভাগে রাখিয়। যুদ্ধে গ্রবৃত্ত হও । মহাবীর অর্জন 

বাঙ্গদেবের আদেশান্ারে জোপ ও কর্ণের বামভাগে অবস্থান করিতে 

তু 
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লাগিলেন। তখন শক্তনিপাঁতন ভীমসেন বাস্ছদেষের অভিপন্ধি পরিজাত 
হইখ্া] সংগ্রামক্ষেত্রের মধ্যবর্তী অর্জনকে কহিলেন, হে ভাতঃ ! আমার 
বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়রমণীগণ যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করে, এক্ষণে 

সেই কার্ধয সাধানের সময় উপস্থিত "হইয়াছে; অতএব যদি তুমি এ 
সময় স্বীয় বল বীর্যের অনুন্ধপ কার্যের অনুষ্ঠান না কর, তাঁহা হইলে 
নিশ্চয়ই তোমার নিতান্ত হবশংসের কর্ম করা! হইবে। এক্ষণে তুমি ড্রোণ- 
'সৈন্যগণকে দক্ষিণভাগে রাখিয়! সত্য, শ্রী, ধর্ম ও যশের আনৃণ্য লাভ কর। 

হে রাজন! মহাবীর অর্জন কেশব ও ভীমসেন কর্তৃক এইরূপ অভি- 
হিত হইয়া! দড্রোণ ও কর্ণকে অতিক্রম করত চতুর্দিব্স্থ শক্রসৈন্য নিবারণ 

করিতে লাগিলেন। কৌরব,পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ সেই বর্ধমান হতাশনসদৃশ 
ক্ষঅদাহন মহাঁবল পরাত্রাস্ত অঞ্জুনকে আক্রমণ করিয়। নিবারণ করিতে 
পারিলেন না । তখন ছুর্যযোধন, কর্ণ ও শকুনি ইহার! শরনিকর দ্বার! 

অজ্ঞুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। শুপ্রসিদ্ধ অন্ত্রবেত্তা জিতেন্দ্রিয় 

হাঙ্ভুন লঘুহস্তত। প্রদর্শন পূর্বক শর বর্ষণ করিয়। তাহাদিগের অস্ত্র সমুদায় 

নিবারণ করত সকলকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তত্কালে ধুলি- 

রাশি সমুদ্ধত, চতুর্দিক্ হইতে শরজাল সমাগত, ঘোরতর অন্ধকার 
আবিষুতি ও ভীষণ শব সমুখিত হইতে লাগিল। তখন ভূমণ্ল, দিত্বু- 
গুল ভ আকাশমণ্ডল, কিছুই বোধগম/ হুইল না ধুলিজাল প্রভাবে সক- 
লেই ' অন্বপ্রায় হইল। উভয়পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর কেহ কাহারে 
পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। নৃপতিগণ কেবল শ্বস্ব নাম গ্রহণ 

করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথহীন রথিগণ মিলিত হুইয়।' 

পরম্পরের কেশ, কবচ ও ভূজে সংলগ্ন হইতে লাগিলেন । অশ্ব ও সারথি- 
বিহীন নিশ্চেষ্ট রথিগণ ভয়েনিপীড়িত হুইয়! কেবল জীবন রক্ষা করত 

সংগ্রাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অর্থ এবং অশ্বারোহিগণ জীবন 

বিহীন হুইয়া অচলাকাঁব নিহত গজসমূহ আলিঙ্গন পুর্র্বক অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর মহাবীর ভ্রোথাচার্য রণক্ষেত্রের প্ধ্যস্থল হইতে উত্তর দিকে 
গমন পূর্বক ধূমশূন্য গ্রা্লিত হুতাসনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

পাঁওবটৈন্যগণ তেজঃ প্রদীপ্ত দ্রোণাচার্য্যকে রণক্ষেত্রের মধাস্থল হইতে আ- 

গমন করিতে দেখিয়। ভীত, কম্পিত ও বিচলিত হুইয়! উঠিল। দানবগণ 
যেক্ূপ পুরন্দরকে পরাজিত করিতে সাহলী হয় না, সেইরূপ তাহার! সেই 
অরাতিনিপাতন মত্ত মাতঙ্গ *দদৃশ *দ্রোগাচাধ্যকে পরাজয় করিতে কোন 
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ক্রপেই সাহ্পী হইল না। তখন কেহ কেহ উৎসাহবিহীন, কেহ কেহ 
ক্ুদ্ধ ও কেহ কেহ বাবিশ্ময়াপন্ন হইল। রাজগণের মধে কেহ কর দ্বার! 
করাগ্রনিষ্পেষণ, কেহ কেহ ক্রোধভরে ওষদ্ংশন, কেহ কেহ আয়ুধধ 

নিক্ষেপ ও কেহ কেহ বা ভূজমর্দন করিতে আরম্ত করিলেন। তখন 
অনেকাঁনেক তেজন্বী ৰীরপুরুষ দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। গু 

সময় পাঞ্চালগণ দ্রোণের শরে সাতিশয় নিপীড়িত ও বেদনায় একাস্ত 

'মভিভূত হইয়া! ক্রপদরাজকে আশ্রয় করিল.) 
তখন মহারাজ দ্রুপদ ও বিরাট সেই সমরচারী ছর্জয় ভ্রোণাচার্য্ের 

প্রতি ধাবমান হইলেন। তদর্শনে দ্রপদের তিন পৌল্র ও চেদ্দিগণ 
দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ নিশিত তিন 
শরে সেই ক্রপদের তিন পৌন্রের প্রাণ সংহার করিলে, তাহারা ধরাঁতলে 
নিপতিত হইলেন। অনস্তর মহাঁবল ফ্রোণাচাধ্য সমরে চেদ্দি, কেকয়, 

স্যগ্রীয় ও মত্সগণকে পরাজিত করিলেন। তদার্শনে দ্রপদ ওবিরাটরাজ 

রোষভরে দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দন 

দ্রোণ অনায়াসে তাঁহাদের শরবর্ষণ নিরাকৃত করিয়া! তাহাদিগকে শর 

নিকরে সমাচ্ছনত্র করিলেন। ভ্রপদ ও বিরাটরাজ আচার্যশরে সমাচ্ছন্ন 

হুইয়! ক্রোধ ভরে তাহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন 
আচার্য ড্রোণ ক্রোধাশক্ত হইয়। স্ুৃতীক্ষ ভল্ল দ্বারা বিরাট ও দ্রপদের 

শরাসনদ্বয় খণ্ড খণ্ড করিয়! ফেলিলেন। মহাবলশালী বিরাট 'তদর্শনে 

নিতান্ত ক্রুদ্ধ হুইয়! দ্রোণের সংহারার্থ দশ তোমর ও দশশরনিক্ষেপ 

করিলেন। রণশৌও দ্রুপদও রোষভরে দ্রোগের রথের প্রতি এক স্বর্ণ 
খচিত ভুজগেন্দ্রোপম ভীষণ লৌহময়ী গদ1 নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর 
ডোণ সুতীক্ষ ভল্ল নিক্ষেপ পূর্বক দেই বিরাটনিক্ষিপ্ত দশ তোমর ও শাণিত 
শর দ্বার] ভ্রপদের সেই শক্তি ছেদন করিয়া! সুশাণিত তল দ্বার! বিরাট 
ও ভ্রপদকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। 

মনম্বী ধৃর্ছ্যয় দ্রোণের অগ্জবলে বিরাট, দ্রপদ ও ৰিরাট রাজের 

তিন পৌন্র এবং কেকয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া 

ক্রোধ ও ছুঃখভরে মহারথগণের মধ্যে শপথ করিয়! কহিলেন যে, অদ্য 
যদ্দি প্রোণ আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বা আমারে পবাভব করেন, 
তাহ। হইলে যেন আমার .ইষ্টাপুর্ত বিনষ্ট এবং আমি ব্রন্ম ও ক্ষত্রিয় 
তেজ হইতে পরিভ্রষ্ট হই। হেরাজন্! মহাবীর ধৃষ্টহ্যন্ন এইরূপ শপথ 
রিয়া! সৈনাগণের সহিত আঁচার্ধ]াভিমুখে ধাবমান হুইপ্লেন। তখন এব 
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দিকে পাঞ্চালগণ ও অন্য দিকে ধনগ্য় অবস্থিতি করত ভ্রোণকে প্রহার 

করিতে লাগিলেন । রাজ দূর্যোধন কর্ণ ও শকুনি এবং ছুর্্যোধনের 

ভ্রাতৃগণ তদ্দর্শনে আঁচার্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্রোণা- 

চা্ধ্য সেই সমস্ত মহাম্মগণের প্রধত্বে পরিরক্ষিত হইলে, পাঞ্চালগণ তাঁ- 

হারে নিরীক্ষণ করিতে ও সমর্থ হইল ন1। তখন মহাবীর বুকোদর ৬ক্রাধা- 

' বিষ্ট হইয়। ধৃষ্ছ্যপ্নকে অতি কঠোর বাঁকা প্রয়োগ পূর্বক কহিলেন, হে 
ত্রিরসত্তম | কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রয়াভিমানী ও দ্রপদবংশে সম্পন্ন হইয়! 
সন্ুখবর্তী শক্রকে উপেক্ষা করিয়। থাকে ? কোন্ পুরুষ পিতৃবধ এবং পুক্র- 
বধ সহ্য এবং ভূপতিগণ সমক্ষে শগথ করিয়া শক্রর প্রতি উপেক্ষ। প্রদ- 

শন করে । এ দেখ! নহাবীর দোণ স্বীয় তেজঃ প্রভাবে প্রজলিত 
অনলের ন্যাঁর় অবস্থান পর্মক ক্ষত্রিযগণকে দগ্ধ করিতেছেন। উনি 
ক্ষণকাঁল মধ্যেই সমক্ত পাঁগুবসৈন্য না কারবেন। অতএব আমি বুদ্ধার্থ 
দ্রোথসদীপে গনন করিলাম । ভোমরা এই স্থানে অবস্থান করিক়। আগার 

অদ্ভুত কাদ্য অবলোকন কর। 

মহাবীপ ভীমসেন এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে দ্রোণসৈন্য মধ্যে প্র 

বিষ্ট হইস্জা আকর্পুর্ণ শরস্মৃহ দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে 
লাগিলেন। নহাঁরগ ধুইছায়ও টৈন্যমধো প্রবিষ্ট হইয়া ড্রোণাঢার্যের সহিত 

হগ্রমে লা হইলেন । তখন উভর পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত হ- 

ইল। হে রাজন! সেই কুর্ষ্যোদয়কানে যেরূপ ঘুদ্ধ হইয়াছিল, তজপ যুদ্ধ 
আমর! করাচির দর্শন ব। শ্রবণ কর নাই। এ সময় সৈন্যগণ সাতিশয় 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রথ সমূহ পরস্ণ্ব সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতে 

লাগিল। প্রাণিগণ নিহত ও চতুর্দিকে বিশীর্ণ হইতে লাগিল। কোন 

কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করত বিপক্ষগণ কর্তৃক 

বিড্রাধিত হইতে লাগিল। যাহারা সমরপরাসুখ হইয়1 প্রস্থান করিতে- 

ছিল, শক্রগণ কেহ কেহ তাহাদের পৃষ্ঠভাগে কেহ কেহ বা পার্ধদেশে 

প্রহার করিতে আরন্ত করিল। এই প্রকাঁরে অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত 

হইলে, ক্ষণকাঁল মধ্যে ভগবাঁণ্ অংগম|নী সমুদ্রিত হইনেন। 
শপ টুর্ঘ 0 2টি স্প্স্” 

অক্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৮৮। 

হে রাঁজন.! বন্ধধারী বীরগণ সমরাঁঙ্গনে নবোদিত দিবাঁকরের উপাঁ- 

"না করিলেন। অনস্তর তণতকাঞ্চনভান্বর প্রভাঁকর মমুদিত হইয়! জগৎ 
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প্রকাশিত করিলে, পুনরায় যুদ্ধারভ্ত হইল। ৃর্যযোদয়ের পূর্বে যে সমস্ত 

দৈন্যগণ বাহাদিগের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার স* 

কলেই পুনরায় সেই সেই প্রতিদ্বন্বীর সহিত, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অর্াঁ- 
রোহীগণ রখিগণের সহিত গজারোহিগণ অশ্বারোহিগণের সহিত, পদাতি 

গণ হঞ্ত্যারোহিগণের সহিত, অশ্বগণ অশ্বগণের সহিত পদাতিগণ পদাতি* 

গণের সহিত, রথিগণ রথিগণের সহিত, মাঁতজগণ, মাতঙ্গগণের সহিত 

মিলিত হইয়। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । হে *রাঁজন.! যোধগণ রজনীযোগে | 

বিশেষ যত্রপহকরে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে অনে+ 

কেই আতপতাঁপে তপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসাঁয় একাস্ত কাঁরত হইয়া! অচেতন 

প্রায় হইলেন। শঙ্খনাদ, ভে রীনিনাদ, খৃদক্গধবনি, বৃংহিত শব, ধনুষ্টক্কার, 

ধাবমান পদাতিগণের চীত্কার, নিপতিত. অস্ত্র সকলের শব্দ, অশ্বের 

হ্বেণারব, রথ সমুদরের ঘর্থর নির্ধেষে তুমুল শব্দ সমুখিত হইয়া আঁকাশ- 
মগুল সমাঁচ্ছন্ন করিল। এ সমব বহুবিধ অন্্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত বলেবর 

সংগ্রমনিপতিত বিচেষ্টমান হত্তী, অর্থ, রণী ও পদাতিগণের আর্তনাদ 

শ্রবণগে।চর হইতে লাগিল। তৎকাঁলে সৈন্যগণ বিপক্ষীয়দিগকে সংহার 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্ব পঙ্গীরগণকেও বিনাশ করিতে লাগিল । বীরগণ 
বিক্ষীপ্ত খড়গ সমুদাঁয় নেজন স্থপনিক্ষিপ্ত বসন রাশির ন্যায় দৃষ্ট হইতে 
লাগিল। আর উদ্যত খড়গ সকল বিপক্ষীর বীরগণ দ্বার! প্রতিহত হইতে 

আরভ্ত হইলে নিজ্যমাঁন বঙ্ত্রের ন্যায় শব হইতে লাঁগিল। অনন্তর বীর- 
গণের খঙ্গা, তোমর, ও পরশ্বধ দ্বারা ভয়াবহ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, 

রণস্থলে গজ, অশ্ব ও নরদেহ জন্ভৃত ভীষণ শোণিত নদী প্ররাহিত হ 

ইল। শন্ত্র সমুদাযস় উহার মত্সা, মাংস, কর্দম,,পতাঁক ও বন্ত্র নকল ফেন 

এবং সৈন্যগণের আর্তনাদ উহার শৰ স্বরূপ হইল । অশ্ব ও হস্তী সকল 

রজনীতে শর ও শক্তি দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিল; স্থতরাঁং 

এক্ষণে তাঁহার! স্তন্ধভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। শুষ্কবদন বীরগণ 
চারুকুগলমণ্তিত মস্তক ও বিবিধ বুদ্ধোপকরণ দ্বারা আশ্চর্য্য শোঁভ। ধারণ 

করিলেন । তখন ক্রব্যাঁদগণ এবং মৃত ও অর্ধমূত সৈন্যগণ দ্বারা রথ সঞ্চা 

লনের পথ অবরুদ্ধ হইল। বারণ সদৃশ বলশালী সতকুলোন্তব তরঙ্গ মণ্থণ 
নিতাস্ত শ্রীস্ত হইয়াছিল) সুতরাং তাহারা রুথচক্ত নিমগ্র হইলে, কৃশ 

ম্পিতকলেবরে বলপুর্ধক অতি কষ্টে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল । 

হে রাঁজন্! তখন মহাবীর দ্রোণ 'ও অজ্জ্বন ভিন্ন আর সকলেই ভয়ে 
নিদ্াত্র অভিভুত হইয়াছিল। “উভয় বীরই তৎ্কাঁলে স্ব শ্বপক্ষের 
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জাশ্রয় ও ভয় পরিত্রাত1 হইয়াছিলেন। উহদিগের প্রভাবে উভয়পর্মণ 
অসংখ্য বীর শমনভবনে গমন করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সাতিশয় ভীত 
হুইয়। উঠিল। পাঞ্চাল সেন! সকল কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছে» 
কিছুই স্থির হইল না। সেই ভীরুজনের ভয়বর্ধন, শ্বশানভূমি সদৃশ সমর- 
ক্ষেত্রে কত্রিয়গণের ক্ষয়কালে ধূলিজাল সমুখিত হইলে কি কর্ণ, দ্রোণ 

অজ্জঞুন, যুধিষ্টির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ধুষ্টহ্যক়, সাত্যকি, হুংশাসন, 
'অশ্বখামা, ছর্যোধন, শকুনি, 'কপাচার্ধ্য, মদ্ররাজ, কতবর্শী, ও কি অ* 

ল্যান্য যোন্ধৃবর্গ কাহাকেও লক্ষিত হইল না। তখন ভূমগ্ডল ও দিগম- 

গুলের কথ। দূরে থাকুক, আত্মদেহুই দৃষ্ট হইল না। সকলেই ধুলিজালে 
সমাচ্ছন্ন হইল। তত্কালে বোধ হইতে লাগিল বেন, পুনরায় রজনী 
সমুপস্থিত হইয়াছে । তখন, কে কৌরব, কে পাঞ্চাল, পাওব, কিছুই 
'বধারিত হইল লা। ভূমণ্ডল, দিগ্মগুল ও নভোমণ্ুল এবং সম ও বিষম 
প্রদেশ এককালে অদৃশা হইল। বিজয়াভিলাধী নরগণ কি স্বকীয় 
কিপরকীয় বাহারে প্রাপ্ত হইল, তাহারেই নিপাতিত করিতে লাগিল? 
ক্রমশঃ প্রবল বাযুবেগে ও শোণিত নিষেক দ্বারা রজোরাশি প্রশমিত 

হইল । তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, রী ও পদ্দাতিগণ শোণিতোক্ষিত হইয়া 
পারিজাত বনরাজির ন্যায় শোভ। ধারণ করিল। এ সময় মহাবীর 
হুর্য্যোধন ও ছুঃশাঘন নকুল ও সহদেবের সহিত এবং কর্ণ ভীমসেনের 

লহিত ও অর্জুন ভাঁরদ্বাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত হইলেন । তখন সমুদায 
যোধগণ তাহাদিগের সেই আশ্চর্য্য সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন । তা- 
কারা রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্বক যুদ্ধ করত পরস্পরের পরাজস্ন 
বাসনায় পরস্পরকে শর সমুহে সমাচ্ছন্ন করিয়। প্রাবুট কালীন পয়োধরের 
ন্যায় পোভ। ধারণ করিলেন। তাহার! হুর্যপ্রভরথে সমারূঢ় হওয়াতে 

ভাঁহাদিগকে শরৎকালীন জীমুতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন 
অন্যান্য যৌধগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরম যত্বপহকাঁরে স্পর্ধা করত মত্ত- 
দাতঙগগণের ন্যায় পরস্পরের অভিমুখীন হইতে লাগিল । তত্কাঁলে বোধ 
হইল যেন, কেহ কাহার শরীর ভেদ করিতেছে না, মহারথগণ স্বয়ং নি- 
হত ও নিপতিত হইতেছেন। প্র সময় যোঘ্ব,বর্গের ছিন্ন চরণ, বাহু, কুগুল- 
মণ্ডিত মস্তক, শরাসন, বিশিখ, প্রাস, খড়া, পরশু, প্উিশ, নালীক, 
ক্ষুর, নারাচ, নখর,শক্তি, তোমর ও অন্যান্য বিবিধাকার নিশিত অস্ত্রজাল, 

বিচিত্র বর্ম, নিহত অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ, যোধশুন্য ধবজবিহীন নগরোপম 

'্ষখ ষমুদ্বায়, আর্টাহীবিহীন জীতচিত্ত বাকুবেগে ধাবমান অশ্বগণ, অল 



তোপ পর্ব ইটত 
প্র পরিশোভিত নিহভ বীরগণ এবং ব্যজন, ধ্বজ, ছত্র, আঁভিরণ, বস্তা, 
নুগন্ধি মালা, হার, কিরীট, মুকুট, উষ্ীষ, কিন্কনীজাল, বক্ষঃস্থলার্পিত 

মণি, নিষ্ক ও চূড়ামণি দ্বারা সমরভূমি লক্ষত্রমগুলপরিশোভিত নভোম্ড" 
লের ন্যায় শোভা ধারণ করিল । 

অন্বস্তর ক্রোধপরবশ নকুলের সহিত ক্রোধোগ্নত্ত হর্য্যোধনের ঘোরতর 

সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মান্রীপুত্র দষ্যোধনকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছক্ন 
করত হষ্টচিত্তে তাহাকে দক্ষিণ পান্থ করিলেন। সেই সময় তুমুল 
কোলাহল উপস্থিত হইল। রাজ! ছূর্য্যোধন নকুলের দক্ষিণ পার্খে থাকি- 

য়াই তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্রযুদ্ধকুশল 

তেজন্বী নকুল দক্ষিণ পাশ্বন্থ গ্রাতিচিকীর্যষ ছুর্য্যোধনক্ষে নিবাঁরণ করিতে 

আরম্ভ করিলেন। ছুর্য্যোধনও তদার্শনে ক্রোধভরে নকুলকে নিবারণ 

করিয়া শরজালে নিপীড়িত ও যুদ্ধে পরাত্তখ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় 
দেলাগণ তদর্শনে তাহাকে ভুরি ভুরি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল । 
ভখন মহাবল নকুল আপনার ছুর্মন্ত্রণীজনিত ছুঃখপরস্পর। ম্মরণ পূর্ব 

ছুর্ষ্যোধনকে “' তিষ্ঠ তিষ্“ বলিয় তর্জন করিতে লাগিলেন। 

---0- 

একোন নবত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৮৯ । 

হে প্রজানাথ! এদিকে সহাবলশাঁলী ছুঃশাসন কুদ্ধ হইয়া রথবেগে 
ভূমগ্ডল কম্পিত করত সহদেরের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাবল সহদেৰ 
তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া! এক ভল্লান্ত্র দ্বার অবিলম্বে তাহার 

সারখির শিরস্ত্রাণ সমন্বিত মন্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন! তিনি এত 

শীঘ্র উহার মস্তক ছেদন করিলেন ষে, ছঃশাসন ও অন্যান্য সৈনিকের! 
উহার কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইলেন না। তখন দুঃশাসনের 
অশ্ব সকল যক্ত্রিবিহীন হইয়। শ্বেচ্ছাসুসারে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল । 
মহাবীর হুঃশাসন তদ্র্শনে সারথি নিহত হইয়াছে অবগত হইয়া, নিঃশস্ক- 

চিত্তে স্বয়ং অশ্বরশ্মি ধারণও হম্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক সংগ্রাম করিতে 
আরস্ত করিলেন। তখন কি বিপক্ষ, কি আত্মপক্ষ সকলেই তাহার অভ 
কার্যেৰ প্রশংসা করিতে লাগিল। মহাবল সহদেব তদ্দর্শনে অতিমাত্র 

কুদ্ধ হইয়। ছুঃশাসনের অশ্বগণের উপর তীক্ষতর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্ব সকল সহদেবের শর সমূহে সাতিশয় নিপীড়িত 
হুইয়। চতুর্দিকে প্রধাবিত হইল ।,তখন ঢুংশাদন একবার অশ্বরশি এহণ এ 
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কারক পরিত্যাগ এবং একবাঁব কারক গ্রহণ ও অশ্বরশ্মি পরিন্যাগ 
করিতে লাগিলেন ৷ মাদ্রীহনয় এই গবনরে তাহাকে শরজালে সমাচ্ছন্্ 

করিলেন। 

অনন্তর স্ষর্ধ্যতনর কর্ণ দুঃশাসনের সাহানার৫থ তাহার অভিমুুখ জতবেগে 

গমন করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমদেন তপর্শনে গরম যত্রশীল 'হইয়! 

আকর্ণ পুর্ণ ঠহিন ভল্ল দ্বারা কর্ণের বাহু ও বক্ষঃস্কলে প্রহার করিলেন। 
তখন মহাবীব কর্ণ দগুবিঘটন ভূঙ্গঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হঈয়! শরজাল 
বিস্তার পুর্বক ভীমষেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । মহারাজ । 

এইরূপে মহাবীর কর্ণ ও ভীনগেনের তুমুল যুদ্ধ আরন্ত হইল। শাহাব 
উভয়েই ক্রোপপরবশ হইরা নেত্র বিপূর্ণন করত বৃষণ্ভদ্বয়ের ন্যার গঙ্জন 
পূর্বক পরস্পরকে শরনিকরে বিদ করিতে লাগিলেন । তৎকালে রণশোগ 

এ বীরদ্য়ের এইরূপ রণ সংশ্লিষ্টতা সংঘটিত হইয়াছিল যে, তাহাদিগের 
আর শর প্রয়োগের উপায় রহিল না; সুতরাং তখন উদ্র়কে গ্দাদুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হইতে হইল । মহাঁবল পরাক্রান্ত ভীষসেন গদাদ্বারা কর্ণের রথক্বব 
শতধা ভগ্ন করিনা ফেলিলেন। তদ্দশনে সকলেই বিস্মরাঁপন হইল | গন 

মহাবীর কর্ণ বৃকোদবের রথাভিমুখে দা নিশেপ করত তাঙাব গদ। ঢখ 

করিয়া ফেলিলেন। অনস্তর মহাবীর ভীমনেন পুনরায় কর্ণের প্রন্চি এক 

মহতী গদা! নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর কর্ণ মহাবেগ সম্পন্ন স্থুপুঙ্খ বহু শ 

দ্বারা উহ বিদ্ধ করিলেন । তখন সেই ভীমনিক্ষিগ্ত মহতী গদ কর্ণশন গ্র- 

ভাবে মন্ত্রাভিহত ভূজঙ্গীর ন্যার শ্রতিনিবৃভ হইয়। ভীমমেনের খিপুণ ধবজ 

নিপাতিত ও সারথিরে বিমোহিত করিল । অনন্তর মহাঁবল বৃকোদর ক্রোধ. 

মূচ্ছিতি হইয়া! কর্ণেব প্রতি আট শর পরিত্যাগ পূর্বক অম্নানবদনে তাহার 

শরাদন, তৃণীর ও ধ্জ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ গ শী 
অন্য স্ুবর্ণপৃষ্ঠ শরাঁসন ধারণ পুর্র্বক শরনিকব দ্বারা ভীমসেনের অশ্ব 

সমুদয় ও পার্ষি সারখিদয়কে সংহার করিলেন । তখন শক্রনিক্দন 
ভীমসেন স্বীয় রথ পরিত্যাগ পূর্বক সিংহ যেরূপ পর্ধতশুঙ্গে আরোহণ করে, 

তন্রপ নকুলের রথে সমারূট হইলেন । [ 

হে রাজন২! তত্কালে মহারথ দ্রোণাঁচার্ধা ও তদীয় শিষ্য ধন্গ্ুব উভয়ে 
লঘুসন্ধান ও রথের বিচিত্রগতি দ্বারা মাঁনধগণের নয়ন ও মন বিমোহিত 

করত বিচিত্র সংগ্রাম করিতে আবস্ত করিলেন। অন্যান্য ফোধগণ সেই 
গুরু শিষ্েয় অদ্ভুত সংগ্রাম দর্শন করত যুদ্ধে বিরত হইয়! বিকম্পিত 
হুইতে লাগিল। তগান সেই মহাব্ীরদ্বয় *শ্ব শ্ব রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শন 
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পূর্বক পরস্পরকে দক্ষিণপার্বস্থ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ! যোদ্ধ 
বর্গ তাহাদ্িগের অসামান্য পরাঁক্রম দর্শনে সাতিশয় বিশ্রয়াঁপন্ন হইল। 
হে মহারাজ ! আকাশপথে আমিষলোলুপ শ্যেনদ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম . 

হইয়া থাকে, দ্রোণ ও অজ্জুনের সেইরূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দ্রোণা- 
চাধ্য ধলছীয়কে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যেয়ে কৌশল করিলেন, 

মন্থাৰীর অর্জুন স্বীয় কৌশলপ্রভাবে সেই সমস্ত নিবারণ করিলেন । 
এই রূপে: অস্ত্রকোবিদ ভ্রোণাচার্ধয অর্জনকে কৌশলক্রমে পরাজিত 
করিডে অসমর্থ হইয়া! পৰিশেষে ন্ত্র, পাশুপত, তার, ৰায়ব্য ও বারুণান্ত্র 

'আবিষ্ক ত করিলেন। মহাবীর ধনগীয়ও এ সমস্ত অস্ত্র দ্রোণের শরাসন 

হইতে বিমুক্ত হইবামাত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইদূপে ধনঞ্জীয় [অস্ত্র 

দ্বারা আর্ধ্যের আস্ত্র্াল ছেদন করিলে, মহাবীর দ্রোণ দিব্যান্ত্র দ্বার! 
ষ্টাহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । ধনপ্তয়ও অস্ত্র দ্বারা সেই সকল 
নিরাকৃত করিলেন । ফলতঃ আচার্য্য জিগীষু হইয়া! ধনঞ্জয়ের প্রতি যে ষে 
অন্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, ধনঙ্জয়শরে সেই সমস্তই ব্যর্থ হইয়। 

গেল। এই প্রকারে পার্থশরে দিবা স্ব সকল ধ্বংস হইলে, মহাবীর দ্রোথা- 
চাধ্য মনে মনে অর্জুনের ভুয়পী গ্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অর্জন 
তাহার শিষা এই নিমিত্ত তিনি আপনাকে পুথিবীস্ক সকল অক্ত্রবেভা 

'অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন। তি ন অঞ্জুনকত্তৃক নিবারিত হইয়া আনন্দ 
ও গর্ধ প্রকাশ পূর্বক পরমপ্রীতির সহিত তাহারে নিবারণ* করিতে 

লাগিলেন । ততৎ্কালে আকাঁশমগুল সহত্্র সহস্র দেব, খষি, গন্ধর্ধ্, অগ্মরা, 

যক্ষ ও রাক্ষপগণে সমাবাীর্ণ হগুয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন উহা! পুন- 
রায় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে । তখন মহাত্মা ধনঞ্জম্ন ও দ্রোণের স্তাতি- 

সংযুক্ত দৈববাণী বারম্বার শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। পরিত্যন্তু 
শরনিকর প্রভাবে দশ দিক আলোকময় হইলে, সিদ্ধ ও মুনিগণ রণস্থলে 

উপস্থিত হইয়া! কছিতে লাগিলেন, ইহ] মানুষ, আম্মুর, রাক্ষন ও দৈব বা 

গান্ধর্ধ যুদ্ধ নহে । ইহ] ব্রাহ্ম যুদ্ধ, সন্দেহ নাই । কখন ড্রোণাচাধ্য পাও- 

বকে, কখন পাখ্ুবও ছ্র্োণকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ইহাদের উভ- 

য়ের মধো কাহারও বৈলক্ষণ্য দৃ্ট হইল না এবরপ আশ্চর্য সংগ্রাম আর 
কখন আমাদের দৃষ্টি বা শ্রুন্তি 'গোচর হয় নাই। যদি রুদ্রত্বীয় শরীর 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আপনি আপনার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহ! 

হইলেই এই সংগ্রামের উপমাস্থল হইতে পারে ; নচেৎ ইহার উপম1 মাই । 

দ্বোণাচার্যয জান ও শৌর্য্যে অদ্িতয় ) অর্জুন উপায়*ও বলে সর্বাপেস্ষ 
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শ্রে্ঠ। শত্রগণ কখনই ইই।দিগকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিতে গাঁরে নাঁ। ইঙ্থারা 
ইচ্ছ! করিলে, দেবগণের সহিত সমুদায় জগৎ বিনষ্ট করিতে পারেন। হে 
ভূপতে ! অন্তহিত ও প্রকাশিত প্রাণিগণই এইরূপে মেই বীরদ্বঘ্ের বল- 
বীর্ধ্য দর্শনে তাহাদিগকে তৃরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। 

'অনস্তর মহাত্মা দ্রোণাচার্ধ্য বুদ্ধে মহাবীর ধনগ্ীয় ও অন্তহিতি প্রাণি" 

গণকে সন্তপ্ত করত ব্রাঙ্ম অস্ত্রের আবিভাব করিলেন। তখন শৈল ও 

দ্রোণসমবেত সমুদার ভূঘণ্ডল বিচলিত, বিষম সমীরণ প্রবাহিত, সমুদ্র 

সকল সংক্ষুব্ধ এবং উভরপক্ষীয় সেনা ও অন্যান্য প্রাণিগণ যৎ্পরো- 

নাস্তি ভীত হইল। কিন্ত মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জষ অসম্থ্রান্তচিত্তে ব্রাহ্ম 
অন্ত্র দ্বারা দ্রোণের ত্রন্গাস্ত্র নিরাকৃত করত সমুদায়কে প্রশান্ত করিলেন। 

এইরূপে সেই বীরদ্বয় কেহ কাঁহাকে পরাজয় করিতে অদমর্থ হইলে, 
অবশেষে লঙ্ক,ল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন আর কোন বিষয়ই অবগত 
হইতে সমর্থ হইলাম না। নভোদগুল শরজালে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে 
খেচরগণের গতিরোপ হইল । 

পি 

রা 

নবত্যাধক শততম অধ্যায় । ১৯০ । 

হেন্রনাথ! এইফপে অসংখ্য নব, অশ্ব ও গজ বিনষ্ট হইতে আবন্ত 
হইলে, মহাঁবল পরক্রান্ত ছুঃশাসন ধৃষ্টছায়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। তখন স্ুুবর্ণরথাবঢ় ধুষ্টছায় ছঃশাসনের শর সমূহে নিপীড়িত হইয়া 

রোঁষভরে তাহার অশ্বগণের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরন্ত 

করিলেন! তখন ক্ষণকাঁলমধ্যে দুঃশাসনের রথ, রথধ্বজ ও সারথি সকলই 

অধৃশা হইয়া গেল। মহাবলশালী ছঃশাসন পাঞ্চালপুত্রের শরাঘাতে 

যৎ্পরোনান্তি ব্যথিত হইয়া আর তাহার সন্থুখে অবস্থান করিতে 

পারিলেন ন! ! 

এইরূপে মহাবলশালী ধষটছান্ত ছুঃশীসনকে রণ-পয়াজুখ করিয়া শরনিকর 

বর্ণ করত দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃতবর্দী ও তাহার 
তিন সহোদর তর্দশনে পাঞ্চালপুত্রকে 'নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তখন মহাবীর নকুল ও পহদেব সেই প্রদীপ্ত অনল সদৃশ ধৃষ্দ্বায়কে 
দ্রোণথাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়! তাহার রক্ষার্থ অন্ুগমন করিলেন । 

হ রাজন! তখন আপনার পক্ষীয় কৃতবম্মা ও তাহার তিন সহোদরের 



 ধদোঁণ পর্ব । ৪৮৭ 

সহিত পাঁগবপক্ষীয় ধৃষটছায়, নকুল ও সহদেবের তুমুল সংগ্রাী সমুপস্থিত 
হইল। এ বিশ্ুদ্ধাম্মা, বিশুদ্ধ চরিত্র, বিশুদ্ধ কুল সন্ত, ক্রোধাসক্ধ 

বীরগণ স্বর্গলাভার্থ প্রাণপণে ধর্্মানুসারে সংগ্রাম করত পরম্পরকে 

পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রসংগ্রামে কর্ণী, নালীক 

এবং বৈষলিগু, শৃঙ্গঘটিত, বহুশল্য, তগ্ড, গজাস্থি বা গবাস্থিযুক্ত, জীর্ণ 
ও কুটিলগতি এর সকল ব্যবহৃত হয় নাই। সকলেই ধর্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও 

কীর্তি বাসন! করত অতি সরল বিশুদ্ধ অস্ত্র সকল ধারণ করিয়াছিলেন । 

হে মহারাজ! এইরূপে তিন জন পাগুবের সহিত কৌরবপক্ষীয় চাপ্সি 
জনের নির্দোষ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ত হইল । এ সময় মহাবীর ধৃষ্ট 
দ্য নকুল ও সহদেবকে সেই কৌরবপক্চারী বীরকে নিবারণ করিতে 

দেখিয়! স্বয়ং দ্রোণাভিমুখে ধাবিত হইলৈন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীর 
চতুষ্টয় মাদ্রীতনয়দ্বয় কর্তৃক নিবারিত হইয়! তাহাদিগকে আক্রমণ 

করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাদ্রীতনয়দয়ের প্রত্যেকের সহিত বৌরব- 
পক্ষীয় ছুই ছুই বীরের তুমুল সংগ্রাম আরস্ত হইলে । মহাবীর দ্রপদ- 

পুত্র নিরভীকচিত্তে দ্রোণের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রাজা 
ছধ্যোধন রণছুশ্র্দ পাঞ্চালনন্দনকে কোণের সহিত এবং মাড্রীপুত্রদ্বয়কে 

আপনাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্মভেদী শরবর্ষণ পুর্বক 
ধৃষ্ছায়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাতাকি তদর্শনে হর্ষ 

ধশের অভিমুখে আগমন করিলেন । এইরূপে সেই নরব্যাপ্র্মহাবীর 
দূর্যোধন ও সাঁত্কি পরস্পর মিলিত হইয়1 বাল্য বৃন্তাস্ত স্মরণ এবং সমু- 

দায় তত্বাবেক্ষণ পূর্বক বারশম্বার হাগ্য করিতে লাগিলেন। 

অনস্তর রাজা ছ্র্ষেযোধন প্রিয়সখা সাত্যকিকে সম্বোধন পূর্বক শ্বীর 

চরিত্রের নিন্দা করত কহিলেন, হে সখে! ক্ষত্রিয়গণের ক্রোধ, লোভ, 

মোহ, পরাক্রম ও আচারে ধিক; আমর! পরস্পপ্ণ পরস্পরকে আক্রমণ 

করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। তুমি আমার প্রাণাপেক্সা প্রিয়তর ছিলে ) 
আমিও তোমার তন্জরপ ছিলাম । এক্ণে দেই সকল বাল্যবৃস্তাস্ত আমার 

স্মরণ হইতেছে । কি:আশ্চর্যয ! এই সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমা- 

দিগের সেই সকল পূর্বভাব একবারেই তিরোহিত হইল। হায়! 

ক্রোধ ও লোভ অপেক্ষা! অনিষ্টকর আর কি আছে অদ্য তোমার 

সহিতও আমাকে যুদ্ধে গ্রবৃত্ত হইতে হইল ।* 

হে রাজন! রাজ! ছর্ষ্যোপন এইরূপ কহিলে, অক্্রবিদ্যাবিশা রঙ 

ঘাত্যকি হ(সিতে হাসিতে স্ুতীক্ষ বিশিখ লমুদ্যজ্ঞ করিয়া তাহাকে 
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প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজতনয় ! পুর্বে আমর] যেস্থলে একজ্রিত হইয়! 
ক্রিড়া করিভাম, ইহা! সেই সভা। বা আচাধ্যগৃহ নহে । তখন হূর্যযোধন 
কহিলেন, হে শিনিগ্রবর ! কালের মহিমা অতি আশ্চর্য্য! দেখ, আমা- 

দিগের সেই বাল্যক্রীড়া অন্তর্থিত হইয়া এক্ষণে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত 

হইয়াছে। আমরা ধ্নতৃষ্ক। নিবন্ধন সকলে সমবেত হইয়1 সমরে প্রবৃত্ত 
হুইয়াছি। 

তনস্তর মহাবীর সাত্যকি দুর্যোধনকে কহিলেন, হে দূর্যোধন ! 

ক্ষএরিয়গণের এই ধর্ম যে, ইহারা গুরুর সহিতও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হুইয়। 

থাকেন। হেরাজন্! যদ্দি আমি তোমার প্রিয়পাত্র হই ; তবে অবি- 
লম্বে আমাকে বিনাশ কর। তাহা হইলে আমি তোমার কৃপায় স্বর্গ 

লোকে গমন করিতে সমর্থ হইব। অতএব তোমার যতদুর শক্তি ও 
বল থাকে, তাহ! আমাকে প্রদর্শন কর; আর আমি আত্মীয়গণের 

ব্যদঘন অবলোকন করিতে অভিলাষ করি ন1। মহাবীর সাত্যকি এই 

বলিয়! নির্ভয়চিত্তে নিরপেক্ষ হইয়া! অগ্রসর হইলেন। রাজ হুর্য্যোধন 
সাত্যকিরে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাহার প্রতি স্শাণিত শরনিকর 

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সিংহ ও মাভঙ্গের যেরূপ বুদ্ধ হয়, 

সেইরূপ প্র মহাবল বীরদ্বয়ের ঘোর সংগ্রাম আরস্ত হইল। মহাবীর 
দুর্যযোধন আকর্ণ আকৃষ্ট শরনিকরে রণছুম্মদ সাঁত্যকিরে বিদ্ধ করিলে, 

সাত্যকি'ও প্রথমতঃ পঞ্চাশ তদনন্তর বিংখতি ও তৎ্পরে দশ শরে 

তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। হেরাজন্! তখন আপনার পুত্র সহাস্যমুখে 

শরাসপন আকর্ণ আকর্ষণ করত সাত্যকির উপর ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ 

করিয়! এক ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বারা তাহার শরাসন দ্বিধা ছেদন করিয়! ফেলি- 

লেন। মহাবীর সাত্যকি তত্ক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহন পূর্র্বক ছুর্য্যো- 

ধনের বিনাশ বাসনায় শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ত করিলেন। 

রাজ! হুর্যোধন সাত্যকিনিক্ষিপ্ত শর সকল অনায়াসে ছেদন করিতে 

লাগিলেন। সৈন্যগণ তদ্র্শনে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। 

অনন্তর রাজ। ছূর্য্যোধন বেগনহকারে শরাসন পাকর্ণ আকর্ষণ করত 

্বর্ণপুঙ্খ স্শীক্ষ ভ্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন যাদব- 

পুদৰ ছু .ঘনের সশর শরাসন ছেদন করত তাহাকে শরজালে সমা- 

চ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। “কুরুরাজ হধ্যোধন গাত্যকির শরসমূহে গাড় 

বিদ্ধ ও নিতাত্ত বাথিত হুইয়া অচিরাৎ রথান্তরে পলায়ন করিলেন এবং 
শ্নিবিলম্বেই শ্রমাপং্নাদন করত সাত্যকির গ্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে 
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লাগিলেন। তখন সাঁত্যকিও ছূর্ষে্যাধনের প্রতি শর বৃষ্টি করিতে আস্ত 
করিলেন । শর সকল চারি দিকে বিকীর্ণ হওয়াতে রণস্থলে কক্ষদহন 

প্রবৃভ হুতাশন শব্দের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুখিত হইল। এ বীরদ্বয়ের 
শরসমূহে ধরাতল সমাচ্ছন্ন ও আকাশনার্ ছূর্গম হইয়া উঠিল। 

তখন সুয্যতনয় কর্ণ সাত্যকিকে ছুষ্যোধন অপেক্ষা সমধিক বলবান্ 
অবলোকন করিয়া কুরুরাজের হিতসাধনার্থ যুধুধানকে লক্ষ্য করত 
ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্দর্শনে নিতাত্ত অস- 
হিষু হ্ইক়া সত্বরে কর্ণের অভিমুখীন হইলেন এবং তাহার উপর অন 
বরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । মহাবীর কর্ণ ভীমবেননিক্ষিপ্ত শর 
সকল অনান্াসে নিবারণ পুর্বক শরনিকর নিক্ষেপ করত তাহার শর ও 
শরাঘন ছেদন এবং সারথিকে যমালয়ে* প্রেরণ করিলেন। মহাবীর 
ভীমসেন তদ্র্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়! মহতী গদ? গ্রহণ পুর্ব্বক 
স্থতপুত্রের শরাসন, রথের এক খান চক্র এবং ধ্বজ ও সারথিকে চূর্ণ 
করিয়। ফেলিলেন। মহাবল স্ুতপুত্র সেই এৰকচক্র রথে অবস্থিত হুই- 

য়াও হিমালয়ের ন্যায় অবিচলিত রহিলেন। সাত অশ্ব যেরূপ শুর্ষ্যের 
এক্রচত্র রথ বহন করিক্াা থাকে, তন্দরপ সৃতপুত্রের অশ্থগণ তাহার সেই 
রুচির একচক্র রথ বহুন করিতে লাগিল। তখন তিনি কিছুমাত্র চিন্তিত 
না হইয়া নানাবিধ শর ও অস্ত্র প্রয়োগ পুর্র্বক ভীমসেনের সহিত ঘুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। ভামসেনও রোধষাবিষ্ট হুইয়! তাহার সহিত সমরে 
প্রবৃন্ত হইলেন। 

হে রাজন্! এইরূপে শঙ্ক,ল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ধর্মীনন্দন সুধিষ্ঠির 
মহাঁরথ পাঞ্চাল ও মত্স্যগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! যাহারা আমা- 
দিগের প্রাণ ও মন্তক স্বরূপ; যে যোধগণ সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, সেই 
সকল পুরুষব্যাত্্র বীরগণ ছূর্যেযাধনাদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

অতএব এক্ষণে ভোমরা কি নিমিত্ত বিচেতনের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে 
অবস্থান করিভেছ; সোমকগণ যেস্থানে যুদ্ধ করিতেছেন, অবিলম্বে সেই 
স্থানে গহন কর। ক্ষত্রধন্মীনুসারে বুদ্ধ করিলে, জয় লাভই হুউক বা 
প্রাণনাশই হউক, উভয় পক্ষেই স'গতি লাভ হুইবে, তাহার সন্দেহ 
নাই। দেখ, জয় লাভ করিলে, ভূরিদক্ষিণ বিবধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে 
পারিবে এবং নিহত হইলে, দেবস্বর্ূপ হইয়াঁশ্রেষ্টলোক প্রাপ্ত হইবে। 

হে রাজন! মহাবল বীরগণ রাজা! যুধিষ্িরের এইরূপ বাক শ্রবণণ- 
নসর ক্ষত্রধন্ম অবলম্বন পুর্ববক মহাঢবগে (ভ্রোণাভিমুখে ধ$বমান হইলেন) 
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তখন পাঞ্চালগণ এক দিক্ হইতে শরসমূহ দ্বার! দ্রোণকে আহত করিতে 
লাগিলেন। আর ভীমসেনপ্রমুখ বীরগণ অন্য দিক হইতে তাহাকে 
আক্রমণ করিলেন। তখন ভীমসেন, নকুল ও সহদেব এই তিন মহারথ 
উচ্চৈঃ্বরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি অবিলম্বে দ্রোণরক্ষণে 

নিযুক্ত কৌরবগণকে নিপাতিত কর। আচার্য্য দ্রোণ নিঃসহাম্ব হইলে, 

পাঞ্চালেরা উহাকে অনায়াসে সংহাঁর করিবেন। মহাপ্রভাপশালী ধন- 

গ্ুয় তীহাদিগের বাক্য শ্রবণে সত্বরে কৌরবগণের সম্মুখীন হুইলেন। 
মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্ধ্যও সেই পঞ্চম দ্রিবসে খ্ৃষ্টয্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল- 

গণকে বিমৃদ্দিত করিতে লাগিলেন। 

টিসি 

একনবত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৯১। 

হে নরনাঁথ ! পুর্বে দেববাজ ইন্দ্র যেরূপ জ্ুদ্ধ হইয়া মমরে দানব- 

দ্িগকে বিনাশ করিয়ীছিলেন, তজ্ধপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালদিগকে 

সংহার করিতে লাগিলেন। পাঁওবপক্ষীয় মহাবলশালী মহারথগণ ড্রোঁণা- 

চার্যোর অক্ত্রাঘধাতে সাতিশয় নিপীড়িত হুইয়! কিছুমাত্র ভীত হইলেন 
না। মহারথ পাঞ্চাল ও স্যঞ্য়গণ নিভকচিত্তে ড্রোণাচার্যের অভিমুখীন 
হইলেন, এবং পরিশেষে ড্রোণের শর ও শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া চতু- 

দিকে ভীযণ শব্দ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! এইরূপে পাঁঞ্চাল- 

গণ দ্রোণের শরনিকরে নিপীড়িত ও আচার্যোর অভ্র সকল ভীষণরূপে 

সমস্তাঁৎ সমাকীর্ণ হইলে, পাওবগণ অশ্ব ও যোধগণের নিধন দর্শনে নিতাস্ত 

ভীত হুইয়া জয়াশ! বিসর্জন পূর্বক এইরূপ কহিতে লাগিলেন যে, 
বসন্তকালে সমিদ্ধ হুতাশন যেক্ধপ অরণ্য দগ্ধ করে, তদ্রপ পরমান্তবিৎ 

দ্রোণাচাধ্য আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। সমরে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী 

হইতে কেহই সমর্থ নহেন। পরম ধার্মিক ধনগুয় কদা6 প্রতি বন্দর 
হইবেন ন1। + 

হে রাজন! এ সময় পাওবহিতৈষী অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা 

বাস্সদেৰ কৌন্তেয়গ্রণকে দ্রেঁণশরে নিপীড়িত ও নিতান্ত ভীত দেখিয়' 

অর্জনকে কহিলেন, হেপার্থ! মহাধনুদ্ধর দ্রোণাচার্ধয সমরে শরানন 

ধারণ করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাকে সংহার করিতে পারেন না; 

কত্ত উনি অন্তর পরিত্যাগ .করিলে, সামান্য মহুষ্যেরোঁও উহাকে 
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সংহাঁর করিতে সমর্থ হয়। অতএব তোমরা ধর্ম পরিত্যাগ পৃর্কক কোন 
কৌশল দ্বারা উহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর, নচেৎ মহাঁবীর আ- 
চার্ধয তোমাদের সকলকেই সংহাঁর করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ 

হইতেছে যে, অশ্বখামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জাঁনিতে পাঁরিলে আচার্য্য 
আর যুদ্ধকরিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি তাহার সন্নিধানে গমন 

গৃর্বক বলুন যে, অশ্বর্থামা সমরে নিহত হুইয়াছেন। হে প্রজানাথ ! ধী- 
মান্ ধনগ্য় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে তাহাতে ,কোনক্রমেই সম্মত হইলেন 
না। অন্যান্য যোৌধগণ সম্মত হইলেন এবং ধর্মনন্দন যুধিটির অতি কষ্টে 
উহা] অঙ্গীকার করিলেন । অনন্তর মহাঁবাহু ভীমসেন এক গদ1 দ্বার 
আত্মপক্ষ অবস্তিদেশীয় ইন্ত্রবন্মীর অরঞ্জভনিপাতন অশ্বথম। নামক মহা- 
গজকে নিপাতিত কবিয়া লজ্জিত ভাবে দ্রোণ সমীপে উপনীত হইয়! 

অশ্বখামা নিহত হইয়াছেন বলিয়! উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আর্ত 
করিলেন । 

মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন অশ্বখাঁম। নামক মহাঁগজ 
নিপাতিত করিয়া মিথ্যা! বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে, আচার্য্য 

দ্রোণ ভীমসেনের সেই দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করতঃ প্রথমতঃ নিতৃস্ত 
বিষ হইলেন, এবং পরিশেষে স্বীষ্ষ পুভ্রকে অমিতপরা ক্রম ও অরাতি 

কুলের অসহ বোধ করিয়া আশ্বাসিত হুইয়! ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক আপ- 
নার মৃত্য স্বরূপ ধুষ্টছায্সের বিনাশার্থ তাহার অভিমুখে গমন পপূর্বক 
তাহার উপর স্ুশাণিত কষ্কপত্রযুক্ত সহত্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে 

লাগিলেন । তখন পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহজ মহখরথ রণচারী দ্রোণের 

উপর চতুর্দিক্ হইতে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর 
ভ্রোণাচাধ্য তাহাদিগের শরসমুহে পরিবৃত হইয়] প্রাবুট কালীন জলদ* 

জাল সমাচ্ছন্ন হূর্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর তিনি সত্বরে 
পাঞধ্ালদিগের শরনিকর নিরাকৃত করিয়। তাহাদের সংহার্থ ক্রোধাবেশে 

ঙ্গান্ত্র আবিস্কৃত করত বিধুষ প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় শোভমাঁন হইলেন। 
তৎপরে তিনি পুনরায় ক্রোধান্ধ হইয়া! সোমকগণের বিনাশ এবং পাঞ্চাল* 

নিগের মস্তক ও পরিঘাঁকাঁর কনকভৃষিত বাহু সকল ছেদন করিতে 

আর্ত করিলেন। রাঁজগণ দ্রোণহন্তে বিনষ্ট হইয়1 বায়ুভগ্ন দ্রমের ন্যায় 
ধরাশায়ী হইতে লাঁগিলেন। নিপাতিত গজ "ও অশ্বগণের মাংস ও 
রুধিরে গাঢ়তর কর্দম সমুখিত হওয়াতে রণভূমি অগম্য হইয়া উঠিল। 
হে রাঁজন্! এইরূপে মহাবীর ভ্রোণধচাধ্য *পাঞ্চালদেশীয়* বিংশতি সহ্য 



৪৯৬, মহাভাঁরত। 

মহারথের বিনাশ সাধন করিয়া! বিধুম গ্রজলিত হুতাঁশনের নায় সমরা- 
নে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ততপরে তিনি পুনর্বার ক্রোধপরবশ 

হইয়! এক ভল্ল স্বার! বস্থদানের মস্তক ছেদন পূর্বক পঞ্চাশৎ মৎস্য, ছয় 
সহত্র স্ত্ীয়, অযুত হত্তী ও অশ্বের বিনাশ সাধন ফরিলেন। 

হে রাজন! এ সময় বিশ্বাশিত্র, জমদগ্থি, ভারদ্বীজ, গৌতম বশিষ্ট, 
অত্রি, ভূ, অঙ্গিরা, সিকত, পৃশ্শি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচিপ, ও অন্যানা 

ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক খষিগণ দ্রোণাচার্ধাকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে দেখিয়া তা- 

হাকে নীত করিবার অভিলাষে সত্বরে সমাগত হইয়। কহিতে লাগিলেন, 
হে দ্রোণ! তুমি 'অধর্ম যুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশ 
কাল সমাগত হইয়াছে। তুমি আফুধ পরিত্যাগ পূর্বক একবার আমা- 

দিগকে সন্দ্শন কর। আর এরূপ ত্রুর কার্য্যের অনুষ্টান করা! তোমার 
বিধেয় নহে। তুমি বেদ বেদাঙ্গবেত্তা ও মতাধন্মপরায়ণ, বিশেষতঃ 

ব্রাঙ্গন; অতএব এরূপ কাধ্য করা তোমার কখনই কর্তব্য নহে। তুমি 

বিমুগ্ধ ন! হইয়া অন্প্ পরিত্যাগ পূর্বক শাশখত পথে অবস্থান কর। আজি 
তোমার মর্ত্যলোঁকে বাস করিবার কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র। 
ভুমি মস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ক্রন্ধাস্ত্র ্বার। সংহাঁর করিয়া! নিতান্ত অসৎ 

কার্ধ্ের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব শীত আযৃধ পরিত্যাগ কর। আর 

তোঁনীর ক্রুর কাধ্যের অনুষ্ঠান করা কন্ভব্য নছে। 

ছে রাজন! ইতি পূর্বে আচার্য দ্রোণ ভীমসেনের সম্মুখে 'অশ্বথানাঁর 
নিধনবার্ী শরবণে নিতান্ত বিষ হইক্স়াছিলেন; এক্ষণে খধষিগণের এই 

বাক্য শ্রবণ ও ধৃষ্টছায়কে নিরীক্ষণ করত সমধিক বিমনায়মান হইলেন ।” 

তখন তিনি একান্ত বাণিতান্তঃকরণে যুধিঠিরকে স্বীয় পুত্র নিহত হইয়াছে 
কি না লিজ্ঞাসা করিলেন। হে রাজন্! দ্রোণাচারধ্য যুধিষ্টিরকে বালা- 

কালাবধি সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন। তাহার নিশ্চয় জ্ঞান ছিল যে, 

যুধিষ্ঠির ভ্রিলোকের এ্রশ্বর্ধ্য লাভ করিলেও কদাচ মিথা। বাক্য প্রয়োগ 

করেন না। তজ্জন্যই ন্তিনি অন্য কাহারে জিজ্ঞাসা না করিয়া যুধিষ্ঠিরকে 

জিজ্ঞাস করিলেন । 

এ সময় মহাত্মা বান্ছদেব, দ্রোণাচাধ্য জীবিত থাকিলে বস্থন্ধরা 

পাঁগববিহীন হইবেন, এইরূপে বিবেচনা করত বিষগ্রচিত্তে ধর্শরাজ 
যুধিষ্টিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে মহারাজ! যদি আচার্য দ্রোখ 
ক্রোধভরে অদ্ধদিন যুদ্ধ করেন, তাহা! হইলে, নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত 

সেনা বিনষ্ট হইবে । আপনি মিথার বাক্য প্রয়োগ করভ আমাদিগকে 
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পরিত্রাণ করুন। এব্ধপ স্থলে দিশযা বাকা সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই- 

তেছে। জীবন রক্ষার্থনিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে পাপন্পৃষ্ট হইতে 
হইতে ভয় না। বমণীগণেব নিকট, বিবাহস্থলে, এবং গো ও ত্রাঙ্গণের 

রক্ষার নিমিভ মিথা। বাক্য প্রয়োগ বরিলে পাতক নাই। 

হেনমহারাজ ! অনন্তর 'ভীমসেন ঘুধিঠিরকে কহিলেন, হে রাঁজন্! 

আনি দ্রোণাচার্যের বপোপায় শ্রবণ করিয়। আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট 

'আবস্তিনাথ উন্ত্রবন্ীর ধরাবত সদৃশ অশ্বখাম্না নামক গজ সংহার পুর্ববক 

দ্োণাঁচার্্যকে কহিলাম, হে ত্রহ্মন! অশ্বখামা শিহত হইয়াছে, আর 

কি নিমিত আপনি সংগ্রাম করিতেছেন, ? হে রাজন! দ্রোণাচার্যা 

তৎকালে আমার সেই বাক্যে অনাস্ত। প্রদূশন করিমাছেন। এক্ষণে আও 

পনি বিয়াভিলাধী বান্ুদেবের বাক্ান্ুপারে, দ্রোণকে অশ্বখামার নিধন 

বাণী] প্রদান করুন । তাহা ভইলে, তিনি কদাঁচ সমরে প্রবৃন্ধ হইবেন 

নাঁ। আপনি সতাপবায়ণ বপিয়! ভ্রিভুবন নধ্যে বিখাত আছেন ; দ্রোণখ- 

ঢায আপনার বাক্যে অবশ্য বিশ্বাস কবিনেন। 

হে মহাবাজ ! ধর্শরাজ ঘুর্িষ্টিব ভীমগেনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ক- 

রিয়া এবং বাস্থদেৰ কক প্রেরিত হইয়া অবশ্যন্তানী কাধের অন্- 

লঙ্ঘনীয়তাবশভঃ মিথা। বাকাপ্রধোগ সমুদ্য্ত হইলেন । তিনি বি্য়াঁভি- 
লাব ও মিথা। কথন ভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া! আচার্য সমক্ষে অশ্বথাম] 

নিহত হইয়াছেন, এই কা স্পষ্টাভিধানে বলিয়। অব্যক্তব্গপে গন খবর 
উচ্চারণ করিলেন। হে রাজন্। ইহার পূর্বে মুধিঠিরের রথ পৃথিবী হইতে 
চারি অঙ্ুল উদ্ধে অবস্থান করিত! কিন্তু ভত্ক্কালে তিনি এইরূপ মিথ্যা 

বাকা প্রয়োগ করিলে, তাহার বাহন সকল ধরাতলম্পর্শ করিল! মহা 

রথ ড্রোণাচাধ্য যুধিষ্টিরের সেই বাক্য শ্রবণ করত পুলশোকে সাতিশয় 

বিহ্বল হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং খধষিগণের সেই কথা 

শ্মরণ করত আপনাঁকে মহাস্া পাঞবদিগের সমীপে অপবাধী জ্ঞান 

করিয়াগ দৃষ্টহ্বাযনকে সন্ুখবন্তী 'অবলোকন পুর্ধক বিচেতন প্রীয় হইয়া 
'লাব পৃর্কোর ন্যায় সংগ্রাম করিতে সমর্থ হঈলেন না। 

---0-শী 

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যাফ়। ১৯২। 

হে ভরতর্ষভ! এ সময় পাঞ্চালরাজ পুত্র ধৃষ্টছ্বাম় দ্রোণকে সাতিশক় 
উদ্বপ্ন ও শেকে বিচেতনপ্রায় অন্লোকন করিয়া তাহীর প্রতি ধাবিত 
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হইলেনণ। মহাজস। জ্রপদরাক্গ ত্বোণ-খিনাণার্থ মহাযজ্ছে গ্রজলিত হু চঁ 

শন হইতে উহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবল পরা ক্রান্ত দ্রপদ পুত্র 
দ্রোণের বিনাশ বাসনায় সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন, জলদগন্তীর শিশ্বন, শত্রকুল- 

ক্ষয়কারী, দিব্য জৈত্র শরাসন গ্রন্থণ পূর্বক তাহাতে পপ্রজবলিত অনল 

সদৃশ, আনীবিষ তুল্য শর সন্ধান করিলেন। সেই ধৃষ্টহ্যয়ের প্ররাসন- 
মগ্ডলস্থ শর শরৎকালীন পরিবেষমধ্যস্থ দিনকরের ন্যায় শোভ। পাইতে 
লাগিল। টৈনিক্গণ সেই প্রজপিত শরাসন ধৃ্টছ্যয় কর্তৃক আক দেখিয়া 

অস্তকাল উপস্থিত হুইয়াছে বলিয়া ভান করিল। তখন মহাপ্রতাপশালী 
ভরদ্বানন্দন ড্রোণও জ্রপদতনয়ের শর নন্ধান দর্শন পুর্ধক ম্বীর আসন্ন 

কাল সমাগত বলির বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যয়কে 

নিবারণ করিতে সবিশেষ যত্র করিলেন; কিস্তু তাহার অন্রজাল মার 

প্রাদুভৃতি হইল না। এঁবীর চারিদিন ও একরাত্রি ক্রমাগত শরনিকর 
বর্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার শর ক্ষয় হয় নাই। এক্ষণে এ পঞ্চম 

দিবসের তৃতীক্মীংশ অতীত হইলে, তাহার শরনিকর নিঃশেষিত হইল | 
তখন ভেজঃপুর্ধ কলেবর মহাক্সা দ্রোণাচার্ধ্য পুত্রশোক ও দিবা 

সকলের অপ্রসন্নভা গ্রবুক্ত বিমনায়সান হইয়া বিপ্রগণের বাক্য প্রতি- 

পালনার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ কামনায় আর পূর্বব সংগ্রাম করিলেন না। 

কিয়ৎক্ষণ পরে চিনি মহর্ষি অপ্িরার প্রদত্ত দিবা শরাসন গ্রহণ পূর্বক 
ধু্টহাযয়ের প্রতি ব্রঙ্গদণ্ড সদৃশ শরসমূহ পরিত্যাগ কবিতে লাগিলেন । 
দ্রপদপুত্র তাহার শরজালে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইলেন। তখন 

ড্রোণাচাধ্য পুনরায় শর-বুষ্টি করিয়া! দ্পদপুত্রের শরাসন, প্বজ ও শর 
সযুদায় শতধা ছেদন করত সারখিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর 
ধষ্টচ্যয় তদ্র্শনে হাস্য করিন্তে করিতে পুনর্বার অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক 

দ্বৃতীক্ষ শরদ্বাবা তাহার বক্ষংস্থল বিদ্ধ করিলেন । ধন্গদ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোপাচার্য্য 

ক্রপদপুত্রের শরদ্বারা বিদ্ধ ও সন্ত্রান্ত হইয়া শিতধার ভল্ল দ্বার] পুনরায় 
তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তত্পরে তাঁহার গদা ও 

খড়গ ভিন্ন সমুদায় অস্ত্র শস্্র ও শরাসন ছেদন করিয়া তাহাকে তীক্ষ নয় 
শরে বিদ্ধ করিলেন। 

অনস্তর ধৃষ্টত্যয ব্রাহ্ম তন্ত্র মনতরপৃূত করত স্বীয় অশ্বগণের সহিত দ্রো* 
গাচাধ্যের অশ্থগণকে মিশ্রিত করিয়া দ্রিলেন। তখন আঁচার্য্যের বাষৃ- 

বেগগা্মী পারাবতবর্ণ অশ্ব সকল ধ্ষ্টছায়ের শোণ ৰর্ণ অশ্বের সহিত 

“মিলিত হইল বিছদামমৃণ্ডিত'গঞ্জর্ণশীল জলধরপটলের ন্যায় শোভমান 
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হইতে লাঁগিল। তখন মহাবীর প্রোণ ধৃষ্টছ্যয়ের ঈষাঁবন্ধ,* চক্রবন্ধ ও 
রথবন্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন! ধৃষ্টায় এইকপে দ্রোণশার ছিন্ব- 

শরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া! সেই ঘোরতর বিপদ্কালে 
তাহার প্রতি এক গদ1 নিক্ষেপ করিলেন । দ্রোণাচার্ধ্য তদ্দর্শনে ক্রোধ" 

বিষ্ট হইয়া নিশিত শরনিকরে সেই ধৃষ্টছ্যয়নিক্ষিগ্ত গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া 

ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টছায়্ স্বীয় গদা নিষ্বল দেখিয়! ড্রোণকে বধ 

করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন এবং স্থৃনির্্ল খড়া ও অতি ভাস্বর 
চর্ম গ্রহণ পূর্বক আপনার রথেষা অবলম্বন করত ভ্রোণের রথে গমন 
করিয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তখন 

তিনি কখন যুগমধ্যে, কখন যৃগসন্নহনে ও কখন বা শোণবর্ণ অশ্বগণের 

নিতম্বদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । সৈন্যগণ ভদ্দর্শনে তাহার 
বহু প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন আচার্য কোনরূপেই তাহারে 

প্রহার করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তদর্শনে সকলেই 
বিস্ময়াপন্ন হইল। যেদধপ আমিষ লোলুপ গৃদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ হুইয় 

থাকে, ড্রোণাচার্য্য ও ধুষ্টছ্যয়ের তন্দরপ সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
অনস্তর মহাবীর ফ্রোণ রোষাবিষ্ট হইয়া রথ শক্তি দ্বার! ধৃষ্টহ্যয়ের 

পারাবত সুবর্ণ অশ্বগণকে ক্রমে ক্রমে নিহত করিলেন। এইরূপে ধৃষ্ট" 

ছম্ের অশ্বগণ নিহত ও নিপতিত হইলে, ফ্রোণাচার্ষোর শ্বেতবর্ণ অশ্ব . 

সমুদয় রথবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইল । ধৃষ্টছ্যয় তদ্দর্শনে একান্ত অধীর 

হুইয়। খড়গ গ্রহণ পূর্বক রথ পরিত্যাগ করিয়া পতগরাজ গরুড় যেমন 

তুজঙ্গের গ্রতি ধাবমান হয়, তক্জরপ দ্রোগাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হই- 
লেন। পুর্বে ভগবান্ বিষ্ণু হিরণাকশিপু সংহার কালে যেন্ধপ মৃষ্টি 
পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে দ্রোণ সংহারে প্রবৃত্ত ধৃষ্টছায়ও সেইরূপ 

আকার ধারশ করিলেন। তখন তিনি খড়ীচন্্ম ধারণপুর্বক ভ্রাস্ত, উদদ- 

্রাস্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রস্থত, স্তঃ পরিবৃত, নিবৃত্ত, সম্পাত, সমুদীণ, 

ভারত, €কশিক ও সাত্যন্ত প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার গতি প্রদর্শন পূর্বক 

দ্বোণকে সংহার করিবার বাসনায় সমরে বিচরপ করিতে লাগিলেন । 

তখন যোদ্ধুবর্গ ও দেবগণ ধৃষ্টছায়ের সেই বিচিত্র গভি সদ্শনে একাজ 

বিস্ময়াপন্ন হইলেন । এ সময় ফ্রোণাচাধ্য সহ্ম্্র সহজ শর দ্বার। ধৃষ্টহ্যয়ের 

খড়গ ও শত চন্দ্র বিভৃষিত চর্দাছেদন করিজ্বা ফেলিলেন। দ্রোণাচার্য্য 

যে সকল শর লইয়! যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সমস্ত বিতন্তি প্রমাণ । 

নিকটস্থ শত্রপক্গের সহিত সংগ্রাম্কবিবার সময় এস্সান্ত শরের বিশে" 



৪৯৬ ,.* মহাভারত । 

আবশ্যক হণ । এ রূপ বাণ কেবল ড্রোণ, কূপ, অন্ন কর্ণ, গ্রহ্যক়্ ও বুযু- 

ধান ভিন্ন আর কাহারও নাই। অজ্ুনতনয্ধ মহাবীর অভিমন্যুর শর 
সকলও এঁ রূপ ছিল। 

হে রাজন! অনস্তর (্রাণাচাধ্য মহাবীর ধুষ্টহ্যয়ের বিনাশার্থ 

এক বেগশালী বিতন্তি প্রমাণ সুদ শর পরিত্যাগ করিলেন। , তখন 
শিনিগ্রবীর সাত্যকি নিশিত দশ. শরে সেই শর ছেদন করিয়া মহাত্মা 
ছুষ্যোধন ও কর্ণের সমক্ষে ধৃষ্টছায়কে আচার্যোর হস্ত হইতে মুক্ত করি- 

লেন। মহায্সা বাসুদেব ও ধনগ্তর সত্যপরা ক্রম সাঁত্যকিরে ভ্রোণ, 

কর্ণ ও কৃপের সমীপে অবস্থান পুর্ধক রথমার্গে বিচরণ ও যোধগণের 

দিব্যানত্র সমুদায় ধ্বংন করিতে দেখিয়া তাহাকে বারশ্বার সাধুবাদ 
গ্রদান করিতে লারগিলেন। অনঙওর ধনঞ্জয় বাসুদেব সমভিব্যাহারে 

পৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাহাঁকে সম্বোধন পূর্বক কহি- 

লেন, হে বাসুদেব! এ দেখ, শক্রনিহ্দন সাত্যকি দ্রোণ প্রভৃতি মহা- 

রথগণ্রে সমক্ষে ক্দীয় শিক্ষা প্রদর্শন পূর্বক বিচরণ করত আমার ও 
আমার ভ্রাতগণের আনন্দ বর্ধন করিতেছে । জমুদাঁয় সিদ্ধ ও সৈনিক, 
গণ বিন্মরাপন্ন হইয়া বুঝ্িকুলকীর্ভিবদ্ধন যুশুধাঁনের প্রশংসা করিতেছে 

হে নররাজ £ অনস্তর উভয়পক্ষীয় যোৌধগণ সংগ্রামে অপরাভিভ সাতা- 

কির অসামান্য কাঁধ্য সন্দর্শন পূর্বক বারম্বার তাহাকে সাধুবাদ প্রদন 

করিতে লাগিলেন। 

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৯৩। 

হে রান্গন্! তখন ছ্ষ্যোধন প্রভৃতি বীরগণ সাত্যকির সেইরূপ 

বাধ্য দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়। বিশেষ যত্ব ও পরাক্রম সহকারে 

তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনস্তর কৃপ, কর্ণ ও আপনার 

তনয়গণ যুদ্ধে সমুপস্থিভ হইয়া যুযুধানকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত 
করিতে আরম্ভ করিলেন। রাঁজ। যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন ও মা্রী- 

তনয় নকুল সহ্েৰ ইহারা সাত্যকির সাহাধ্যার্থ তীহারে বেষ্টন করি- 
লেন। মহারথ কর্ণ কৃর্প ও ছুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দিক হইতে 

"আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

“তখন মহাবীর সাঁতাকি দেই সুমন্ত ্হারথের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
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হুইয়। তাহাদিগের ভীষণ শরবৃষ্টি নিবারণ করত দিব্যান্ত্র দ্বারা তাহার্দি- 
গের দিব্যান্ত্র সকল শিবারণ করিলেন। তত্কাঁলে পণ্ড সংহারে সমুদ্যত 

পশুপতির ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট অন্রিনিস্থদন সাত্যক্ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে 

সমরভূমি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রে রাশি রাশি হস্ত, মস্তক 
কান্মুক্$, ছত্র ও চামর ইতস্ততঃ ষ্টঙ্ুইতে লাগিল। ভগ্রচক্র রথ, নিপ- 

তিত ভূজদণ্ড ও নিহত অশ্বারোহী বীরগণ দ্বার। ভূতল পরিব্যাপ্ত হইল 
সেই দেবাঙ্গরসংগ্রামোপম ঘোর সংগ্রামে যোধগণ শরনিকরে ক্ষত 
বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ধরাঙলে খিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন । 

তখন ধন্মরাজ যুধেষ্টির স্বপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণকে কহিলেন, হে বীরগণ! 

তোনরা পরম যত্ব সহকারে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হও। মহাবীর 

ষ্ছ্যন়্ দ্রোণাচার্যের বিনাণের নিমিত্ত বথা-সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। 

অদ্য সমরভামতে ভ্রুপদ নন্দনের কার্ধ্য দর্শনে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, 
উনি ভ্রোধাসন্ড হইয়া দ্রোণাচার্যকে নিহত করিবেন। অতএব তোমর! 

সকলে সমবেত হইয়1 দ্রাণাচাধ্যের সহিত যুদ্ধারস্ত কর। 

হে রাঁজন,! ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ আজ্ঞা করিলে, স্যগ্রীয়গণ যুদ্ধ' 

বেশ ধারণ পুর্ব ড্রেণজিঘাংসার ধাবমান হইলেন। মহারথ ড্রো৭ও 
মরণে ফতনিশ্চয় হুইয়! সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান 
হইলেন। মহাগাজ ! সভ্যসন্ধ দ্রোণাচধ্য মহাবীরগণ্রে প্রতি ধাবিত 

হইলে ধরণী কম্পিত এবং প্রবল বাঁফু সৈন্যগণের অন্তঃকরর্ণে ভয়োৎ” 
পাদন করত অতি বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। হুর্্যমগুল হইতে 

মৃহতী উল্কা বিনিঃস্যত হইয়া আলোক বিস্তার করত সকলকে শঙ্কিত 

করিল। দ্রোণাচাধ্যের অক্ত্র'সকল প্রজলিত হইয়া উঠিল। রথের 

ভীষণ নিস্বন এবং অশ্বগণের নিরন্তর শ্রপাঁত হইতে লাগিল। ততৎকালে 

মহাবীর দ্রোণ নিতাস্ত তেজোবিহান হইলেন। তখন তাহার বাম নয়ন 

ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি ধুষ্টহ্যয়কে সম্মুখে অবলো- 
কন করিয়া নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন এবং ব্রঙ্গবাদী খধিগণের বাকা 

রগ 

ল্মরণ করিয়া! ধর্ম যুদ্ধ অবলম্বন পূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ( 
করিলেন। তখন তিনি দ্রপদ্দ সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়। ক্ষত্রিয় 

গণকে শরানলে দগ্ধ করত সংগ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অন্" 

স্তর সেই ধন্ুদ্ধর প্রধান মহাবীর ড্রোণ শাণিত খর নমূহ বর্ষণ পূর্বক 
প্রথমতঃ বিংশতি সহত্্র তদনস্তর দশ অযুত ক্ষত্রিযগণকে সংহার করিবার 
মানসে ত্রা্ম অন্তর সমুদ্যত বরিক্। সমরস্থলে প্রজ্ধলিত হুতাশনের নুন 
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দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । তখন মহাবীর বৃকোদর মহাত্মা ধুষ্টদ্যম্বকে 
রথহীন ও আয়ুধ বিহীন অব্লাকন করিত দ্রপদতনয়ের স্বাহাষ্যার্থ 
ভাহার পম্মখবস্তী হইলেন এবং শীঘ্র তাহারে আপনার রথে সংস্থাপন 
পূর্বক দ্রোণনমীপে শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাঞ্চালতনয় ! 

তুমি ভিন্ন আর কেহই ইহার সষ্টিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না! 
তোমার প্রতিই আচারের নিধনভার সমর্পিত হইয়াছে । অতএব তুমি 
ইহার বধপাধনার্থ সত্বর হও। মহাবাছ হৃষ্টছ্য্স ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ 
পূর্র্বক তাহার নিকট হইতে ভারসহ উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্বক রণ- 
ছর্নিবার দ্রোপাচার্যযকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শরজালে 

সমাচ্ছনন করিতে লাগিলেন। তখন তেই সমরবিশারদ বীরছ্য় পরস্প- 
কে নিবারণ পূর্বক দিব্য ত্রাঙ্গ অস্ত্র মন্ত্রপৃত করিলেন । তখন মহাবীর 
ক্রপদতনয় মহাস্ত্র দ্বারা আচারের শরজাল নিরাককৃত ও তাহারে শরনিকরে 
সমাচ্ছন্ন করিয়| তাহার রক্ষক বশাতি, শিবি, বাহলীক ও কৌররগণকে 
নিপাতিত করিতে লাগিলেন। দ্িৰাকর কিরণজাল বিস্তার করত যেরূপ 

শোভ। ধারণ করেন, মহাবীর ধৃষ্টহ্যক্ন শরজালে দিত্মুগুল পমাচ্ছন্ন করিয়। 

তদ্রুপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধন্ুদ্ধর দ্রোণাচাধ্য শরনিকরে 

ক্রপদতনয়ের শরাসন ছেদন পুব্বক মন্্রভেদ করিলেন। দ্রপদতনয় 
আচার্ধ্যশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়। নিতাস্ত ব্যথিত হইলেন। 

তখন" রোষপরবশ ভীমসেন দ্রৌপাচার্য্যের রথ ধারণ পূর্বক তাহারে 
কহিলেন, হে ত্রহ্মন.! যদি স্বকার্ষ্যে অসস্তষ্ট শিক্ষিতান্ত্র অধম ব্রাক্মণগণ 

সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হন, তাহ] হইলে, ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। 

পর্ডিতগণ প্রানিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম বলিয়। নির্দেশ করেন। 

দেই ধর্ম রক্ষা করা ব্রাঙ্গণের অবশা কর্তব্য; আপনি ব্রাহ্গণত্রেষ্ঠ ; কিন্ত 

চ'ালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়! পুত্র ও কলত্রের উপকার সাধনার্থ অর্থ 
লালস৷ নিবন্ধন বিবিধ শ্নেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ 

করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধন্্ন পরিত্যাগ পুর্ব্বক 

প্বকার্যাসাধনে প্রবৃত্ত অনংখ্য জীবের প্রাণ সংহাঁর করিয়া কি নিমিত্ত 

লজ্ভিত হইতেছেন ন1% যাহা হউক, এক্ষণে আপনি ষ্বাহার নিমিত্ত 

শত গ্রহণ করত দংগ্রাম করিতেছেন 'এবং যাহার অপেক্ষায় জীবিত 

রহিয়াছেন, অদা তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে পশ্চান্ভাগে রণশষ্যায় শয়ন 

করিয়াছেন । হে ব্রহ্মন,! যাহার বাক্যে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নণ, 

ওই ধর্মরাজ যুধিষ্ির আপনারে কতিপুর্ে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছেন। 
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হে ভরতর্যভ ! মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কহিলে, মহাবীর দ্রোণা" 

চাধ্য শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিৰার অভি" 

লাষে কহিলেন, হে মহাধনুদ্ধীর কর্ণ! হে কৃপাচাধ্য! হে হর্যোধন! 
আমি বারম্বার বলিতেছি, তোমরা লমরে যত্রবান, হও) তোঁমাদিগের 

মঙ্গল খ্লাভ হউক; আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম! মহাত্মা দ্রোণ 

এই বলিয়। অশ্বখামাঁর নামোচ্চারণ পূর্বক চীত্কার করিতে লাগিলেন 
এবং ততৎ্পরে র-থাপরি সমুদয় অস্ত্র শন্ত্র সধিবেশিত করিয়া যোগ অব" 

লম্বন পুর্ব্বক সমস্ত জীবকে অভয় প্রদান করিলেন। এ সময় মহাবীর 
ধৃষ্টহ্য় রন্ধ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সশর শরাসন অবস্থাপন 
পূর্বক করবারি ধারণ করিয়া! দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইক্দপে 
মহাবীর দ্রোণাচার্ষ্য ধৃষ্টদ্যয়ের বশীভূত হুইল, সমরাক্ষনে মহাঁন, হাহা" 
কার শব্দ সমুশ্খিত হইল । এদিকে জ্যোতির্ময় মহাতপা দ্রোণাচার্ধ্য 

অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক শমভাঁব অবলম্বন করিয়া যৌগ সহকারে 

অনাদি পুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত; 
বক্ষঃস্থলে বিষ্টস্তিত ও নেত্রপ্বয় নিমীলিত করিয়! বিষয় বাসনা পরিত্যাগ 
ও সাত্বিক ভাব অবলম্বন পূর্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র, ও$কার ও পরাৎ্পর 

দেবদেবেশ বাহ্থদেবকে স্মরণ করত সাধুজনেরও হ্ুলভ ন্বর্গলোকে 
গমন করিলেন। তত্কালে বোধ হইল যেন, জগতে ছুই দিবাকর বিদা- 
মান আছেন। এ সময় আকাশমণ্ডল তেজোরাশিতে পরিপুরিত হইলে, 
বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমগুল মার্তগুময় হইয়াছে । ততৎপরে 
নিমেষ মধ্যেই সেই জ্যোতি তিরোহিত হইয়া গেল। এইবূপে দ্রোণা- 
চার্ধা ব্রদ্ধলোকে গমন করিলে, দেবগণ হুষুচিত্তে মহান কিলকিল৷ ধ্বনি 
করিতে লাগিলেন । 

হে রাজন.! তখন মানবষোনির মধ্যে কেবল আমি ধনগুয়, অশ্বখাম! 

বাঙ্গদেব ও ধর্ররাঁজ যুধিঠির আমরা এই পাঁচ জনই দেই অস্ত্র পরিত্যাগ 
শরবিহ্ধ শোণিতাক্ত কলেবর যোগারূঢ় মহাক্মা ড্রোপাঁচাধ্যকে খধিগণের 

সহিত স্বর্গলোকে গমন করিতে দেখিলাম । আর কোন ব্যক্তিই সাহার 
সেই মহিমা দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। এ সময় পাঞ্ালতনক্ব 
খৃষ্টদায় মোৌহবশতঃ সেই মৌনাবলম্বী গতাযূ, দ্রোণাচাধ্যকে জীবিত বোধে, 
খড্ঠা দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং আহ্লাদ সহ- 
কারে করবারি বিঘূর্ণিত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । 
তখন সফল র্যক্তিই ধৃষ্টছ্যকে* ধিকঈর প্রদান কগ্সিতে. লাগিল। 
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রাঁজন্! কেবল আপনার নিমিত্তই সেই আকর্ণপলিত শ্যামবর্ণ পথ, 
শীতি বর্ষ বয়স্ক আচার্য্য ষোড়শবধীয় যুবর ন্যায় সংগ্রাম স্থলে বিচরণ 
করিতেন । 

হে ভূপতে! যেপসময় ধুষ্টদ্যুয় দ্রোণের বধার্থ ধাবমান হন, তখন 
ধনঞ্জয় তাহারে কহিয়াছিলেন, হে দ্রিপদততনয় ! আচাধ্যকে বিনাশ ন 

করিয়া জীবিভাবস্থায় এই স্তাঁনে আনয়ন কর। তৎগরে দ্রুপদগাত্মক্ 

দ্রোণসংহারে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর ধনগ্ীয়, অন্যান্য £সেনাপতি ও সমস্ত 

ভূপতিগণ আচাধ্যকে বিনাশ করিও না বলিয়া! বারংবার চীৎকার বরিতে 

লাগিলেন। অজ্ভুন নিতান্ত দয়াপরতস্ত্র হুইয়। ধৃষ্টছ্ায়াকে নিবারণ কক 
বার নিমিত্ত তাহার প্রতি ধাবমান হুইলেন। কিন্তু ধৃষ্টদ্যম্ম তাহাদের 

বাক্যে শ্রুতপাতও না করিয়া ন্নথাপরি ভাঁরদ্বাজকে সংহার পূর্বক 
ধরাঁতলে নিপাতিন্ত করিলেন। তকালে তাহার কলেবর "দ্রাণশোণিতে 

লিপ্ত হওয়াতে মার্তণ্ডের ন্যায় লোহিত ও দুর্ধর্ষ ছুইয়) উঠিল। হে নর- 
পতে। সৈনিকগণ এইরূপে আচীধ্যকে নিহত হইতে দেখিল। অন" 

স্তর মহাধঙদ্ধর দ্রপদপুত্র দ্রোণাচার্ষ্যের সেই প্রকাণ্ড মন্তক লইয়া বেৌনৰ- 

গণের সমক্ষে নিক্ষেপ করিলেন । কৌরবগণ ড্রোণাচার্যোর সেই ছিন্ন 

মস্তক দর্শনে পলায়নপর হইয়! চতুর্দিকে ধাবিত হইল। হে মহারাজ! 
আমি সত্যবভীপুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুপ্রছে আচার্ধ্কে বিধৃম 

প্রজ্বলিতণউক্কার ন্যায় ন্বর্গপথে নক্ষত্র লোকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম । 

হে মহারাজ । এইরূপে ড্রোণাচার্ধ্য সমরে নিহত হইলে, বৌরব, 

পাওব ও স্থঞ্রয়গণ উতসাহশূন্য হইয়া মহাবগে ধাৰমান হইলেন। 
সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়। পড়িল? অনেকে শাণিত শরসমূহে হত 'ও 
অনেকে নিহতপ্রায় হইল। অনস্তর কৌরবগণ তাৎ্কালিক পরাজয় ও 
ভাবী ভয়ের সম্ভাবনা বশতঃ আপনাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়? অধৈর্ধা 

হইলেন। ভূপালগণ সেই অসংখ্য কবন্বপরিপুর্ণ সমরক্ষেত্রে আচার্ষোর 
দেহ বারম্বার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই উহ! 

প্রাপ্ত হইলেন নাঁ। এদ্দিকে পাগুবগণ জয়লাভ" ও ভাবী কীর্ডিলাভ 

সম্ভাবনায় সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া শরশব্দ, শঙ্খধবনি ও সিংহনাদ 

পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন! তখন ভীমপরা ক্রম ভীমসেন সৈন্যগণ- 

মধ্যে বৃষ্টছাস্বকে আলিফন পূর্বক কহিলেন, হে ভ্দ্রপদনন্দন ! ছুরাত্ম! 

স্তপুত্র কর্ণ ও ধৃতরাষ্রতনয় দুধ্যোধন নিহত হইলেই আমি পুনরাক়্ 

তোমারে সমরবিজগ্বী বলিয়া আলিঙ্গন «করিব! মহাবীর ভীমলেন এই 
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বণিয়া মহা আাহলাঁদে বাহ্বাক্ফোটন দ্বারা খরাঁভল বিকম্পিত করিতে 

ল।গিলেন। কৌরবদৈনাগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া ক্ষত্রধর্ম বিমর্জন 

পূর্বক সমরপরাস্মখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পাঁগুতনয়েরাও 
জয়লাভ করিয়া আনন্দিতমনে শক্রক্ষয়জনিত শ্ুখ অনুভব কবিতে 

লাগিলেন । 

দ্রোগবধ পব্ৰ সম্পূর্ণ । 

নারায়ণান্্ মোক্ষ পর্বাধা]ায়। 

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যঘ়। ১৯৪ । 

সপ্তয় কহিলেন, হে মহারাজ ' মহাবীর দ্রোঁণাঁচার্ধ্য এবং অন্যান্য 

প্রধান প্রধান বীরগণ নিপাতিত হইলে, কৌরবগণ অন্রনিপীডিত ও 
শোকে একান্ত কাতর হইলেন এবং বিপক্ষীয়দিগের অভ্যাদয় দর্শনে 
অস্রপূর্ণলোচন ও দীনভাবাপন্ন হইলেন । তীহাদিগের চেতনা ও উৎসাহ 
বিনষ্ট হইয়া! গেল এবং মোহাবেগ . প্রভাবে তেজ প্রতিহত হইল। 
পূর্বে হিরণ্যাক্ষ নিপাতিত হইলে, দৈত্যগণ যেরূপ কাতিরভাঁবাপন্ন ও - 

ধুলিধূনরিতকলেবর হইয়া হিরণাকশিপুকে বেষ্টন করিয়াছিলেন তন্রপ 
তাহারা অশ্রুকণ্ঠে আর্তন্বব পরিত্যাগ পূর্বক দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত 

দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন । রাঁজ ছুর্ধ্যোধন ক্ষুদ্র মুগসমূহের 

ন্যায় নিতান্ত ভীত সেই কৌরবগণ কর্তৃক পরিবৃন্চ হইয়া আর তথায় 
অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সংগ্রাম পরিত্যাগ 
পুর্বক পলাঁয়নে সমুদ্যত হইলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ দিনকর- 
কিরণে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াই 'যেন, ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর ও. 

নিতাত্ত বিমনায়মাঁন হইলেন। তখন কৌরবগণ দিবাকর নিপতনের 
ন্যায়, সমুদ্র শোষণের ন্যায়, স্থমেরু পরিবর্তনের ন্যায় ও দেবরাজ ইন্দ্রের 

পরাছয়ের ন্যায় ড্রোণাচার্য্যের নিধন অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে 

পলায়ন করিতে লাগিলেন। গাম্ধীররাঁজ শকুনি ভয়বিহ্বল রখিগণের 
সহিত এবং হুতপুত্র কর্ণ পলায়মাঁন সেনাগণের 'সহিত ভীত হইয়। পলা" 

য়ন করিতে লাগিলেন। মধ্ররাজ শল্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গকুলসঙ্কুল বহুল 
দৈনা সমভিব্যাহারে ভয়ে চতুর্দিবক দৃষ্টিপাত করত পলায়ন করছে 
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লাঁগিলেন৭ ক্কপাঁচাধ্য নিহত হস্তী সমূহ ও পদাঁতিগণে পরিবুভ হইস্স? 
“হায় কি কষ্ট। হায়কি কষ্ট । এইরূপ বলিতে বলিতে রণভূমি পরি- 
ত্যাগ পুর্ধব্ষ পলাঁয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃতবন্্! অপংখ্য মহাবেগগামী 
অশ্ব এবং হতাবশিষ্ট কলিঙ্গঃ অরট্র, বাঁভিলক ও ভোজ দেশীয় সৈন্য" 

গণে বধাৰৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন। মহাবীর শকুনিপুত্র উলুক ড্রোণ- 
বধ দর্শনে যত্পরোনাত্তি ভীন্ত হইয়া বেগে পলায়ন করিলেন । মহা- 
বীর শ্রিয়দর্শন বুবা ছুঃশাসন সাভিশয় উদ্বিগ্ন হুইয়] হস্তিসৈন্য সমভি 

ব্যাহারে ধাবমান হইলেন। কর্পপুত্র বুষমেন দ্রোণকে নিপাতিত অব" 

লোকন করিয়া অথুত রথ ও তিন সহজ হস্তিনেন্যে পরিবৃত হই 

গ্রশ্তান কৰ্িলেন। অধিক কি, মহারথ রাজ ছুর্যোধনও হতী, অশ্ব ও 

গদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া 'পলার়নে প্রবৃত্ত হইলেন। সংশপ্তকসেনা- 
নাঁয়ক সুশক্্ী মহাঁবীৰ দ্রোণ শিহত হইলেন দেখিয়া হতাঁবশিষ্ট সংখপ্তক' 
গণের সহিত সত্বরে গ্রন্কান করিলেন । 

হে রাজন! এই প্রকারে মকলেই (ড্রাণাচার্ধাকে নিহত নিরীক্ষণ 

কবিয়া হস্তী, অশ্ব ও বে আরোহন পূর্ক চতুর্দিকে ধাবমান হইলেন। 

বৌরবগণ মধ্যে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ মাতুল, 
কেহ কেহ পুত্র ও বয়সা, কেহ কেহ সম্বন্ধীয় ও কেহ কেহ সৈন্যগণ ও 

স্বশ্ীয়গণকে পলায়নপর দেখির। মহাঁবেগে গমন করিতে লাগিলেন । 

উহাদের কেশকলাপ বিকীর্ণ এবং তেজ ও উৎসাহ এককালে নিন 

কইয়া গেল। উহাঁর| কৌরবসৈন্য নিঃশেষিত হইয়াছে বিবেচনা কর 

নিতান্ত ভীত হইয়া ছুই জনে এক দিকে গমন করিতে সমর্থ হইলেন ন।। 

কতকগুলি বীর কবচ পরিত্যাগ করত দ্রতবেগে গমন করিতে লাগিল । 

সৈনিকপুকরুষগণ পরস্পর পরস্পরকে গমনে নিষেধ করিল। কিন্তু কেহই 

সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যোদ্ধ_বর্গ স্থুপজ্জিত রথ 
সকল পরিত্যাগ পূর্বক সন্বরে অশ্থে আরোহণ ও পদ দারা সঞ্চালন করিতে 
লাগিলেন । 

এইরূপে সৈন্যগণ ভীগ্তচিন্তে ধাবমান হইলে, একমাত্র দ্রোণতনয় 

অশ্বখাঁমা শ্রোতের প্রতিকুলগামী গ্রাহের ন্যায় অরাতিগণের প্রতি ধাৰ- 

মান হইলেন। তখন প্রভদ্রক, পাঁঞ্চাল, চেদি ও কেকয়গণ এবং শিখণী 

প্রভৃতি বীরগণের সহিত 'তীহার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তিনি 
পাঁগুবগণের বহুলংখ্যক সেন! নিহত করিয়। অতি কষ্টে সেই সন্কুট হইতে 
গরিত্রাণ লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে 
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দেখিয়া রাজ! ছুষ্যোধন সমীপে গমন পূর্বক কহিলেন, হে রাজন্! 
এ দকল সৈন্য কি নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে? তুমিই বা কি নিমিত্ত 
ইহাদিগকে নিবারণ করিতেছ না, এবং আমিও তোমাকে পূর্বের ন্যায় 
প্রক্কতিস্থ দেখিতেছি না। এক্ষণে কি নিমিত্ত তোমার সৈন্যগণ এরূপ 
অবস্থাঁপন্ন হইয়াছে বল। কর্ণ প্রভৃতি যোধগণ আর সংগ্রামে অবস্থান 

করিতেছেন না। কোন সংগ্রামেই সৈন্যগণ একপে ধাবমান হয় নাই। 
এক্ষণে তোশার মৈন্যগণের কি কোন অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে? 

অনন্তর রাজা! ছুর্য্যোধন দ্রোণতনয়ের বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাহারে 

তাঁহার পিতৃ বিনাশরূপ ঘোরতর অপ্রিয় সংবাদ প্রীদ্ান করিতে সমর্থ 

হইলেন না| তিনি রথারট অশ্বথামাঁকে অবলোকন পূর্বক বাম্পাকুল- 

লোচনে ভগ্ তরীর ন্যার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া লঙ্জানভ্মুখে কৃপা" 
চার্ধযকে কহিলেন, হে শারদ্ধত! নৈন্যগণ যে নিমিত্ত ধাবমান হইন্ডে ছে, 

তুমিই অগ্রে তাহা গুরুপুত্রকে বিজ্ঞাপিত কর। তখন কুপাচা্য অপ্পিয় 
ংবাঁদ প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বারংবার সাঁতিশয় ছুঃখ অনুভব 

পূর্বক পরিশেষে অশ্বখামার সমক্ষে প্রোণাচার্স্যের নিধন বৃত্তাত্ত কীর্তন 

করিতে সমুদ্যত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে 'আঁচাধ্যতনয় । আমর! 

অদ্বিতীরথ মহাবীর (ড্রোণকে পুরোবন্তী করিয়া কেবল পাঞ্চালগণের 

সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়/ছিলাম । তৎ্কালে কৌরব ও সোমকগণ মিলিত 

হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জন গঙ্জন করত পরস্পরকে বিনাশ করিতে 

লাগিলেন। তখন তোমার পিত1 কৌরবগক্গীয় অসংখ্য সৈন্যের নিধন 

দশনে রোধপরবশ হইয়া ব্রক্গান্ত্র আবিষ্বত করত ভল্লান্ত্রে বহুসংখ্য ক 
দৈন্যের প্রাথ সংহার করিলেন । পাঞ্চাল, কৈকয়, মতা ও পাওব- 

সৈন্যগণ কালপ্রেরিত হইয়া প্রোণসমীপে আগমন পুর্ব বিনষ্ট হইতে 

লাগিল। সেই পর্চাশীতি বর্ষ বয়স্ক আকর্ণপণিতত মহারথ দ্রোণ করঙ্গান্ত্ 

প্রভাবে সহ মনুষ্য ও দ্বিনহত্র হস্তী বিনষ্ট করি! বৃদ্ধাবস্তাতেও ফে।ড়শ- 

বধীয়ের ন্যায় রণস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন! এইরূপে শত্রু 

সৈন্যগণ একান্ত ক্রিষ্'ও ভূপতিগণ বিনষ্ট হইলে, পাঁঞ্চালগণ নিতাপ্ত 
ক্রোধাবিষ্ট ও সমরে পরাজ্জুখ হইল। তখন শকত্রনিশ্দন ভ্রোণাচার্য 
দিব্যান্ত্র বিশু(র পৃব্বক পাগুবগণের মধ্যে মধ্যাহুকালীন প্রচণ্ড দ্িবা- 

করের ন্যায় নিতান্ত ছুনিরীক্ষ্য হইয়! উঠিলেন 1 পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে নি- 

তান্ত সন্তপ্ত, হতবীর্ধ্য ও উত্সাহশুন্য হইয়া বিচেতন হইয়া! রহিল। 

: জয়লাভাণা বাহুদেৰ তদ্দর্পনেপাগুবুগণেকে মন্থোধল পুর্ব কহিলেন, 



৫০৪ .....*. মহাভারত । 

হে পাঞ্জবগণ ! অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ বৃত্রহস্তা ইন্দ্রও ভ্রোপাঁ- 

. চার্যাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। অতএব তোমর1 ধর্ম পরিত্যাগ 
পূর্ব্বক বিদ্রয় লাভ কর। দ্রোণাচাধ্য যেণ তোমাদ্দিগের সকলেকেই নিহত 
না করেন। আমার বোধ হইতেছে, ইনি অশ্বখামা নিহত হইয়াছে জা- 
নিতে পারিলে, আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি “অশ্রথাম। 

নিহত হইয়াছেন, এই মিথ্য। বাক্য আচাধ্যের কর্ণগোচর করুক। হে 
দড্রোণনন্দন! মহাত্ম! কুস্তাতনয় ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাকা শ্রবণে কোন প্রকা" 

রেই সম্মত হইলেন না1। কিন্তু অন্যান্য সকলেই উহাতে সম্মত হইলেন। 

ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির অদ্ধিক্টে কৃষ্ণের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর 
ভীমমেন লজ্জাবনতমুখে ড্রোণ সমীপে উপনীত হইয়া! তাহাকে তোমার 
মিথ্য। নিধন বিবরণ কহিল । কিন্তু তোমার পিতা তাহার বাক্য যিথ্য। 

বোধ বরিয়। ধর্মাতআ। যুধিষ্টিরকে উহা সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন ) 
তখন ধর্মক্মী যুধিঠির বিজয় বাসন। ও মিথ) ভয়ে যুগপত্ষ অভিভূত হই- 
লেন। তিনি অবশেষে মালবরাঁজ ইন্ত্রবন্মার এক অচলসদূশ কলেবর 
অশ্বথাম। নামে গঅরাজকে ভীনবাণে নিহত দেখিক্স। আচার্যসমীপে গমন 

পুর্ববক দুক্তকণ্ে কহিলেন, হে আচার্য) ! আপনি খাহার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ 

. করিতেছিণেন এবং ধাহাকে অবলোকন করিয়া ওীবন ধারণ করিতেছেন, 

আ1গনার দেই প্রিরপুক্র অশ্বথাম। নিহত হ্ইয়। অরণ্যশায়ী সিংহশিশর 

ন্যায় রণহুলে শয়ান রহিয়াছেন। হে আচার্য্যপুত্র ! পন্মরাজ যুধিষ্টির মিথ্য। 

বাক্যের দ্বোব সমস্ত বিশেষরূপে অবগত ছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি মুক্ত- 

কণ্ঠে অশ্বথামা নিহত হইয়াছে বলিয়। পরিশেবে অব্যক্তস্বরে গজশব্য উচ্চা 
রণ কিনেন । তখন তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধে নিহত স্থির করত 

আিশর শোকার্ত হইয়! দিব্যান্ত্র সকল উপসংহার পুর্ববক ন্যায় যুদ্ধ করি- 
লেন। এ ময় জ্ুরকর্মী ধষ্টছ্যর্ তাহাকে সাতিশয় উদ্বিগ্র, শোকাকুল 

ও বিচেতনপ্রায় দেখিয়া] দ্রতবেগে তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন । 

পো কতত্ববিচক্ষণ দ্রৌঁণাচার্ধা তাহাকে বিধিকৃত স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ অবলোকন 

করিয়া দিব্যান্্র সবল পরিত্য1গ পূর্বক দেই সমরংঙ্গনেই প্রায়োপবেশন 

করিলেন। তখন নিষ্টস্ব ভাৰ ধৃষ্টছ্যন্ন বামহস্তে তাহার বেশ গ্রহণ পূর্বক 

শিরচ্ছেদনে সমুদ্যত হইল । তদ্দর্শনে সকলেই চারি দিক হইতে “বিনাশ 
করিও না, বিনাশ করিও নব” বলিয়। দ্রপদপুজ্রকে নিবারণ করিতে লা- 

গিল। বিশেষতঃ ধর্শুজ্তি অর্জন অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ পুর্ব্বক 
বাহুছুয় উ«)ত করত “ হে বৃষ্টছ্যয়' তমি আাচার্যকে বিনাশ করিও না, 



ড্রোণ পর্ব ৫2&. 

উহাকে জীবিতাঁবস্থায় আঁনরন কর” বারম্বার এই কথ! বলিতে বলিতে' 
তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন | কিন্ত নৃশংস ধৃষ্টদ্যয় কৌরবগণ ও অঞ্জনের 

বাক্যে কর্ণপাত না করিয়। তোমার পিতার শিরশ্ছে্ন করিল। হে বত 
নরশ্রেষ্ঠ অথ মন্ ! এই জন্যই সৈন্য সকল সাতিশর ভীত হইয়! পলায়ন 
করিতেছে, আর আমরাও একবারে নিরুৎসাহ হইয়াছি। 

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবল অশ্বথাম। রণস্থলে পিত্বার নিধনবার্তী। 
অবণ কররিয়। পাদাহত ভূজঙ্গের ন্যায় ও ইন্ধুনসংযুক্ত অগ্নির ন্যার পোঁষা- 
নলে প্রলিত হইয়। উঠিলেন এৰং হস্তে হস্ত নিম্পেষণ ও দৃস্তে দন্ত পীড়ন 
পূর্বক লোহিশুনেত্র হইয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ধরিতে 
ল।গিলেন। 

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৯৫। 

ধৃতরা্র কহিলেন, হে ষঞ্জয়। মানব, বারুণ, আগ্রেয়, এক্জ, নার, 
মণ ও ব্রাহ্ম গ্রভৃতি অস্ত্র সকল যে মহাবীর অশ্বরখামার নিবট সতত 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই মহাবীর প্রোণতনয় হুর্মৃতি ধ্টছায়কে অধন্ম 
ধুদ্ধে বৃদ্ধ পিতারে নিহত করিতে শ্রবণ করিয়া কি বলিলেন ? মহামতি 
দোঁণাচার্ধ পরশুরামের নিকট ধন্ুর্কেদ শিক্ষা করিয়া পুত্রের সদগুণাভি- 
লাঁষে তাহাকে দিব্যান্্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই 
তূমগুলে মন্ছষ্যের! পুত্র ভিন্ন আর কাহারেও আপনার অপেক্গ। গুণনম্পন্ন 
করিতে অভিলাৰ করে না । আচাধ্যগণেরও এইরূপ স্বভাব যে, তাহার] 
পুত্র বা অন্থগত শিষ্যকেই আপনাদের রহস্য সকল প্রদান করিয়] 
থাকেন। হে সঞ্জয়! দ্রেঃণপুত্র দ্রোণের শিষ্য হইয়া তাহার নিকট 
উত্তমরূপে দিব্যান্্ব সকল লাভ করিয়াছেন। এ মহাবীর সুদ্ধে দ্রোণের 
দ্বিতীয় এবং অক্র্রে পরশুরাম, যুদ্ধে পুরন্দর, বীর্ষ্যে কার্ভবীর্য্য, বুদ্ধিতে 
বৃহস্পতি, ধের্য্যে মহীধর, তেজে অনল, গান্তীধ্যে মাগর ও ক্রোধে সর্পধিষ 

সদৃশ ; এই ভূমগুলে উহার সদৃশ মহারথ আর দ্বিতীয় নাই। এ অপরি- 
আন্ত, ধন্থর্বেদবিশারদ মহাবীর ভীষণ রণস্থলে অনন্্ীন্ত চিন্তে বেগগামী 
অনিল ও তুদ্ধ অন্তকের ন্যাক়* বিচরণ করিয়া! থাকেন । তিনি শর 
প্রয়োগ করিতে সমুদ্যত হইলে, ধরিত্রী ব্যথিত হইয়া উঠেন। প্র 
মহাবীর স্বয়ং বেদস্নাত, ব্রতক্নাত, ধনুর্বেদবিশীরদ ও দশরথতনয় রাম, 
চত্দরেস ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতি । এক্টণে সুই মত্যবিক্রম প্মহাঁবল পরান্রাঞ্ 



৫০৬ মহাভারত ॥ 

আশ্বখ।ন! ছুর্মতি ধুষ্ট্যন্স অধর্ যুদ্ধে পিতাকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ 
করিয়া কি বলিলেন? হে সঞ্জয়! ধুষ্ছ্যয় যেমন দ্রোণের সৃত্যুন্বরূপ» 
অশ্বখামাঁও তদ্দরপ বৃষ্টছ্যাক্ের অন্তকস্বরূপ স্থষ্ট হইয়াছেন। 

ষপ্নবত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৯৬। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপতে! পুকুষপ্রধান অশ্বথামা, দুরাত্মা ৃষ্ট" 

ছয় ছল পুর্বক পিতাকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া, বাম্পাকুল 

লোচন ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তাহার কলেবর 

জীবক্ষর প্রবৃত্ত প্রলয়কালীন কুৃতাস্তৈর ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। 
তখন তিনি বারম্বার অশ্রপূর্ণ নয়নদ্বয় পরিমাজিতি করিয়া উষ্ণ নিশ্বাস 

পরিত্যাগ পুব্বক ছুষ্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন! পিতা অন্তর শস্তর 
পরিত্যাগ করিলে, শীচাশর পাঁগুবগণ যেরূপে তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছে 

এবং পরম ধার্িক যুধিঠির যে প্রকারে অনার্যের ন্যায় নিষ্ঠর কার্যের 

অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। হুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই জর 
কিম্বা পরাজয় হইরা থাকে। সংগ্রাষে নিহত হওয়াই প্রশংসনীয়। 

ব্রাহ্মণের কহিয়া থাকেন যে, যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করা ছঃখজনক নহে। 

আমার পিত। ন্যায় যুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন ঝরিক।- 

ছেন; অতএব তাহার নিমিত্ত শোক করা কর্তব্য নহে; কিন্তু তিনি যে, 

ধন্মযুদ্ধে প্রবৃশ্ত হইয়াও সৈন্যগণ সমক্ষে কেশাকর্ষণ দ্রঃখ অন্গীভব করিয়!- 

ছেন, তাহাঁতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । আমি আীবিত থাকিতে 

যখন আমার পিতা এইরূপ ছুরবস্থাপন্ন হইলেন, তখন আর লোকে কি 

নিমিভ পুত্র কামন। করিবে লোকে কাম, ক্রোধ, অজ্ঞানতা, দ্বেষ ও 

বালকত। প্রধুক্তই অধন্পাচরণ ও অন্যকে পরাভব করিয়া! থাকে। 
ছুরাত্মা ধৃষ্টঘ্যন্স আমাকে বিশেষ পাঁরজ্ঞাত হইতে না পারিয়াই ঈদৃশ 

গহিতি কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে; এক্ষণে সেই ছুরাত্বা অবশ্যই স্বক- 

মের ফল অন্থভব করিবে । ধর্মরাজ ঘুধিষ্ঠির ছলদ্বারা আচাধ্যকে অস্ত্র 

বিহীন করাইয়াছেন। অদ্য বন্ুন্ধরা 'অবশ্যই তাহার শোণিত পান 

করিবেন। হে রাজন! আমি সত্য ও ইঠ্টাপুর্ত দ্বারা শপথ করিয়! 

কহিতেছি যে, সমুদ্র পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট না| করিয়া কখনই জীবন 
ধারণ করিব না।* অদ্য আমি মু ব! উগ্র, যেকোন ভাবেই হউক, 
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গ্রামে বৃষ্টদ্যয় ও সমস্ত পাঁঞ্চালগণকে সংহঁর করিয়া শান্তির্গাভ করিব। 

মানবগণ ইহকাল ও পরকালে মহাঁভযর় হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্বই 

পুত্র কাঁমন1 করিয়া থাঁকে ; কিন্ত আমি আমার পিতার শৈল সদৃশ পুত্র ঃ 

বিশেষতঃ শিষ্য জীবিত থাকিতে তিনি বন্ধুহীনের ন্যায় সেই ভুরবস্থা 
প্রাপ্ত হইলেন; অতএব আমার বাহুবল, পরাক্রম ও দিব্যাজ্ সমুদায়ে 

পিক! যাহা হউক, এক্ষণে আমি যাহাতে পরলোঁকগত পিতার খণ 

ইন্ভে মুক্তি লাভ করিতে পারি, অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব । 

হে মহারাঁজ! স্বীয় মুখে স্বীয় গুণের কীর্ভন করা সাধুজনের কদাঁচ 

কর্তব্য নহে ঃ কিন্ত আমি পিতৃবিনাঁশ সহ্য করিতে না পারিয়াই স্বীয় 

পৌরুষ প্রকাশ করিতেছি। অদ্য বাঁক্থদেবশহায় পাঁগুবগণ আমার 
পরাক্রম সন্দর্শন করুক। আঁমি বুগীষ্তকাঁলের ন্যায় সৈন্য বিমর্দন 

করিয়া বিচরণ করিব । কি দেব, কি গদ্ধর্ব কি অস্থুর, কি উরগ, কি: 

রাক্ষন কেহই অদ্য আমারে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না| 

এই পুথিবীতে আমার ও ধনঞ্জয়ের তুল্য অন্ত্রবিশাঁরদ বীব আর কেহই 

নাই। আজি আমি প্রজ্জলিত কিরণমগুল-মধাবন্ী দিবাকবের ন্যায় 

তেজস্বী তসন্যগণের মধ্যবর্ হইয়া দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিব। অদ্য 
আমার শরজাঁল তুণীব হইতে বহির্গত হইয়। পাগুবগণকে বিমর্দিত করত 
আগার পরাক্রম প্রকাশ করিবে । অদ্য কবৌরবপক্ষীয়ের দেখিৰেন, 

দিশ্বগুল আমার জলধারা সদৃশ শর ধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছেশ প্রবল- 

নাখু যেমন বৃক্ষ সমুদয় নিপাতিত করে, সেইবপ "মামি শরজাঁল প্রভাবে 

শক্রগণকে নিপাতিত করিব । 

হে রাজন,.] আমার নিক্ষেপ ও উপসংহার মন্ত্দুক্ত যে অন্জর আছে, 

কি অভ্ঞন, কি কৃষ্চ*কি ভীষসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি রাজা 

সুিষ্ঠির কি ছুরাত্মা ধৃষ্টছ্যয়, কি শিখণ্ডী ও কি সাত্যকি কেহই সেই অস্ত্র 
অবগত নহে । হে রাজন! একদ1! নারারণ ব্রাঙ্গণবেশ ধারণ পূর্বক 
পিতার নিকট উপনীত. হইলে, তিনি তাহারে যথাবিধি প্রণাঁম পূর্বক 
উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান নারায়ণ সেই উপহার স্বীকার 

করিয়া তাহারে বর প্রদান করিতে উতস্থক হুইলেন। তখন আমার 

পিত। তাহার নিকট হইতে নারায়ণাস্ত্র প্রার্থনা করিলে, তিনি উহ] 
প্রদান পুর্ব্বক করিলেন, হে ব্রঙ্গন! সংগ্রামস্থলে তোমার তুল্য যোদ্ধা 

সার কেহই হইবে না; কিন্তু তুমি সহসা এই অস্ত্র প্রয়োগ করিও নাঃ 

ইহা শত্র সংহার না করিয়া কদাচু প্রতিনিবৃত্ত হয় না।* এই অস্ত্র সকন্ু% 
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কেই সংহাঁর করিতে পারে। অধিক কি, ইহা অবধ্যের বধসাধনে ও 
পল্লাম্মুখ নহে। অতএব এই অজ্জ্র মহসা পরিত্যাগ কর! কর্তব্য নহে। 
সমরস্থলে রথ ও অস্তপরিত্যাগাভিলাষী এবং শরণাঁগত শক্রদিগের প্রতি 
এই অস্ত্র পরিত্যাগ করা কদাচ কর্তব্য নহে। ঘেব্যক্তি এই অস্ত্র দ্বারা 
অবধ্য ব্যক্তিকে নিপীড়িত করে, সে স্বয়ং ইহা দ্বারাই নিপীড়িত, হয়। 
হেভূপতে ! ভগবান. নারায়ণ 'এই বলিক্না সেই মহাস্ত্র প্রদান করিলে, 
পিত] উহ গ্রহণ করিলেন। তখন সেই প্রভূ নাকে কহিলেন, হে 
অখখামন্! তুমি এই অন্ত্রের প্রভাবে পরদীঞু কলেবর ও ইহা দ্বারা 

বহুসংখ্য অস্ত্র শক্ত বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে । ভগবান নারায়ণ এই 

বলিয়! ব্বর্ঁলোকে গমন করিলেন । 

হেরাজন্! আসি এইরুপে ভগবান্ মারায়ণের নিকট সেই অক 
লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তদ্বারা দানববিদ্রাবী দেববাজের ন্যায় আমি 
পাগুব, পাথাল, মৎস্য ও কেকয়গণকে 'বিদ্বাবিভ কারখ। আমি যখন 

যেরূপ বাসনা করিব, আমার শরজাল তৎক্ষণাৎ সেইরপ হইয়া শক্র 
সমূহ মধ্যে নিপতিত হইবে । আমি সংগ্রামে অবস্থান পুঝাক অব্যাকু" 
লিত চিত্তে অয়োষুখ শরনিকর ও বিবিধ পরশু নিক্ষেপ করিরা মভারথ- 
গণকে বিদ্রাবিত ও অতি ভীষণ নারায়ণাস্ত্র স্বর! শাণ্বগণকে নিপীড়ি 

করিয়া! শক্রগণকে বিনষ্ট করিব। আজি মিত্র, ব্রাঙ্গণ, ও খগুরুদোহী 
পাষণ্ড পাঁ্চালাপসদ ধুষ্টছ্যম কখনই আমার হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না । 

হে কুরুরাজ ! মহাবীর দ্রোণভনয় এইরূপ কহিলে, বৌরবসৈন্য- 
গণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়! হৃষ্টচিন্তে শঙ্খ, ভেরী, ভিপ্ডিম প্রচ্নতি বাদিত্র বাঁদন 
করিতে আরম্ত করিল । ধরণীতল অশ্বখুর ও রথচক্রে নিপীড়িত হইয়া 

শব্দারমীন হইল। সেই তুমুল শর্ষে ভূল, নভভ্তল ও দিদ্ুগুল প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মহারথ পাঁগুবগণ সেই মেঘগন্তীর তুমুল 
শব্দ শ্রবণে সকলে সমবেত হইয়া মন্্রণা করিতে লাঁগিলেন। এদিকে 

আচার্ধযতনয় অশ্বথামাও এ সমরে সলিলম্পর্শ পুর্বক-নারায়ণাস্ত্র প্রাহভূত 

করিলেন। | 

সস পপ বু পপি 

অপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৯৭। 

হে রাজন. এইবপে সেই নারায়ণীস্তর প্রাদুভূত হইলে, বিনামেথে 
বিষ ধাত, বৃষ্টিপাত 'ও প্রবলবেগে নাযু গ্রবাহিত হইতে লাগিল । তখন 
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ধরাতল কম্পিত, সাগর সমুদয় সংক্ষুব্ধ, নি সকল বিপরীত দিকে প্রবা- 

হিত, গিরিশৃঙ্গ বিদীর্ণ, দিআুণল অন্ধকারাচ্ছন্ন, দিবাকর মলিন, মাংসাশী 
প্রাণিগণ আহ্লাদিত, সমাগত দেব, দানব ও গন্ধব্বগণ ভীত, কুরজগণ 

পাওৰগণের দক্ষিণ পার্খ দিয়া ধাবমান হইতে লাগিল। সকল ব্যক্তিই 
সেই ভীষণ ব্যাপার দর্শনে পরস্পরকে তাহার কারণ লিজ্ঞাসা করিতে 

লাগিল। ভূপালগণ অশ্বখামাঁর দেই ভীষণাস্তর সদর্শনে ভীত এবং 
ব্যথিত হইয়া উঠিলেন । ৃ 

ধৃতরাষ্রী কহিলেন, হে সঞ্জয়! শোঁকসস্তপ্ত মহাবীর অশ্বন্খামা পিতৃ- 

ব্ধ অসহ্য বিবেচন1! করিয়। সৈনিকগণকে নিবর্তিত করিলে, পাগবের। 

কৌরবসৈন্যদিগকে পুনর্ধাঁর আগমন করিত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যু়ের রক্ষাবিষন়্ে 
কিরূপ পরামর্শ অবধারণ করিলেন ? তাহা আমার নিকট বর্ণন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! রাজ যুধিষ্ির প্রথমতঃ আপনার 
ছুর্য্যোধন প্রভৃতি প্রত্রগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু 
এক্ষণে পুনরায় সংগ্রাম সমূপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া, ধনগ্য়কে কহিলেন, 
হে পার্থ। বজ্বপাণি ইন্দ্র যেরপ বৃত্রাস্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন, 
তক্প ধৃষ্টছ্যয় ড্রোণাচাধ্যকে নিপাতিত করিলে, কৌরবগণ আত্মপত্রি- 

পার্থ জয়াশ! পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। শক্রপক্ষীক্গ 
কতকগুলি ভূপতি বিচেতন হুইয়! হতপাষ্? হতসারথি, পদ্ভাকা, ধ্বজ ও 
হত্রবিহীন, ভগ্কুবর, ভগ্ননীড় রথে আরোহণ, কেহ কেহ ভয়াতুর হুইয়। 
“রং পদপ্রহারে রথাশ্ব পরিচালন, কেহ কেহ ভীত হইয়া ভগ্নাক্ষ, ভগ্রযুগ 
ও ভগচক্র রথে আরোহণ, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে অর্দস্থলিত আসনে উপ- 
বেশন পূর্বক পলায়ন করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে অনেকে নারাচগ্বার! 
গজস্বন্ধের সহিত গ্রথিত হুইয়। মাতঙ্গগণ কর্তৃক অপনীত, অনেকে অস্ত 
ও কবচ শূন্য হইয়! বাহন হইতে ধরাতলে নিপতিত ও হস্তী, অশ্ব ও 
রথচক্র দ্বারা নিম্পেষিত এবং অনেকে মোহ্প্রযুক্ত পরস্পরকে অবগত না! 
হইয়া হা ভ্রাতঃ। হা! পুত্র। বলিয়া চীৎকার করত ভয়ব্যাকুলিভ 
চিত্তে প্রস্থান করিয়াছিল। আর অনেকে ক্ষত বিক্ষতার্গ পিতা, পুত্র, 
ভ্রাতা ও মিত্রগণকে উত্তোলন পুর্ব্বক বর্ধনির্খুক্ত করিয়া তাহাদের দেছে 
অলসেক করিয়াছে । হে অজ্জুন! মহাবীর দ্রোণাচা্য নিহত হুইলে, 
কৌরববাহিনী এইরূপ ছুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে গ্রতি- 
নিবৃত্ত হইতেছে । অতএব যদ্দি তুমি তাহাদিগের প্রত্যাগমনের কারণ 

। অবগত থাক, তাহা হইলে উহা! "মামান নিকট কীর্তন কর। সমবেষ্' 



সি, . মহাভারত । 

তুরঙ্গমের হ্্ষাঁরব, মাঁতজের বৃংহিত ধবনি ও রথনেমির গভীর নিবে 
বারম্বার তুমুল শব সমুখিত হওয়াতে মদীয় সৈন্য সমুদ্ায় কম্পিত হই- 
পাছে । এক্ষণে যেরূপ লোমহ্র্ধণ তুমুল শব্ধ শ্রুতিগোচর হইতেছে, বোধ 
হয়, উহ দেবরাজের সহিত ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে। বোধ হয়, 
দ্রোণাচার্ধ্য সমরে নিহত হইয়াছেন বলিয়। দেবরাজ কৌরবগণের হিত- 
সাঁধনার্থ ভীষণ শব্দ করত সংগ্রামে আগমন করিতেছেন । মহারথগণ 

এই ভীষণ শব্ধ শ্রবণে রোমাঞ্চিত কলেবর ও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছেন 
অতএব হে অজ্ঞুন! এক্ষণে কোন মহারথ দেবরাজের ন্যায় সংগ্রামে 

অবস্থান পূর্বক সেই পলায়ন পর কৌরবগণকে যুদ্ধার্থ প্রতিনিবৃত্ত করিতে- 
ছেন? অর্জুন কহিলেন, হে রাজন। কৌরবগণ যাহার বলবীর্য্য 

আশ্রয় করিয়া ধৈর্ধযাবলম্বন্ পুর্ববক ডগ্র কার্যে প্রবৃন্ত হইয়া শঙ্খধ্বনি 

করিতেছে এবং আপনি, ড্রোণাচাধ্য অন্তর পরিত্যাগ পূর্বক দেহ ত্যাগ 

করিলে, কোন ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সহায় হইয়া] ভীষণ নিনাদ করিতেছে, 

এইরূপ মনে করিয়। বাহার প্রতি সন্দিপ্ধচিত্ত হইয়াছেন, সেই সন্ত 
মাতঙ্গগামী কুরুকুলের অভয়দাতা মহাম্মার বিবরণ কীর্ন করিজেছি, 

বণ করুন। হে রাঁজন! যে বীর জন্মপরিগ্রহ করিলে, দড্রোণাচার্যয 

জাক্ষণগণকে সহতআ গো দান করিয়াছিলেন, থে মহাবীর জাতমাত্র উ চ্চৈ2- 

খেবার নায় হ্বেষারব পরিত্যাগ করিলে, ত্রিলোৌক বিকম্পিত হওয়াতে 

ইঙ্ার নাম অশ্বথাম1 এই বলিয়। দৈববাণী হইয়াছিল, অদ্য সেই মহাবীর 

'অশবথামা সমরে সিংহনাদ করিতেছেন। হে রাজন! অদ্য পাঞ্চালতনয় 

ৃষ্টদ্যয় অতি নৃশংস কা্্যানুষ্ঠান পূর্বক যাহাকে অনাথের ন্যায় নিহত 

করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাত্মা দ্রোণাচার্ষের নাথন্ববূপ অশ্বথামা 

সমরে অবস্থিতি করিতেছেন ; ভক্রপদতনয় আমার গুরু দ্রোণাচাধ্যের 

কেশ পাশ ধারণ করিয়াছিল। অতএব গুরুপুত্র কদাচ তাহাকে ক্ষম] 

করিয়! পৌরুষ প্রকাশে ক্ষান্ত থাকিবেন না। ূ 
হে ধর্শরাজ ! আপনি ধর্মজ্ঞ হইয়াও রাজ্যলোভে গুরুর নিকট 

মিথ্য। বাক্য প্রয়োগ করত ঘোরতর অধর্ছে পতিত হইলেন। বালি- 

বিনাশে যেরূপ রাঅচন্দ্রের অবীর্তি হইয়াছিল, দ্রোণাচার্য্যের নিধনে 

'ব্রিলৌোকমধ্যে আপনারও তদ্রপ চিরস্থায়িনী অকীন্তি সঞ্চিত হইল । ড্রোণাঁ- 
চীর্ধ্য আপনাকে শিষ্য ও সত্যধন্্নানুবক্ত বলিয়া জানিতেন। সুতরাং 

ত্বাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আপনি কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি- 
“ক্করিরেন না; কনক আপনি অশ্বাঘা নিহত হইযাঁছেন, এই কথা 
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স্পষ্টব্ূপে ও গজ শব অব্যক্তরূপে উচ্চারণ করিয় গুরুর নিকটে সত্যাৎ 

চ্ছাদ্িত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । হে রাজন! দড্রোগাচাধ্য 

আপনার বাক্য শ্রবণেই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক নির্মম ও গতচেতন 

হইয়া আপনার সমক্ষে বিহ্বল হইয়া! পড়িলেন। এইরূপে আপনি 

দ্রোণাভার্যের শিষ্য হইরা সত্যধম্ম পরিহার পূর্বক তাহাকে পুত্রশোকে' 

সস্তপগ্ত করত নিপাতিত করিলেন! হে ধশ্মরাজ । আপনি ততকালে 

অধর্্মাচরণ পুর্ধক গুরুর বধসাধন করিলেন । এক্ষণে যদ্দি সমর্থ হন, 
তবে অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়! ধুষ্টঘ্যয়কে দ্রোণপুত্রের হস্ত হইতে 

পরিত্রাণ করুন। আজি আমর) সকলেই পিভৃবধে কোপিত অশ্বখামা 

হইতে দ্রপদনন্দনকে রক্ষা করিতে অদমর্থ হইব ॥ যিনি অমানুষ ভাব 
অবলম্বন পূর্বক সর্বালোকের সহিত সৌহার্দ করিস থাকেন, আজি 

সেই মনাবীর পিতার কেশ গ্রহণ বৃতান্ত শ্রবণ করিয়া সমরে আমা- 

দ্রিগকে ধ্বংস করিবেন । হে রাজন"! আমি আচার্যের প্রাণ রঙ্গাঙ্গ 

নিমিভ্ত আপনাকে মিথ্যা কথ! কহিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলাম, 
কিন্ত আপনি স্বধন্ম পরিত্যাগ পূর্বক তাহাকে নিহত করিলেন । আমা, 

দ্রিগের বয়ঃক্রম অধিকাংশই গত হইয়াছে, অগ্পমাত্র অবশিষ্ট আছে।' 

এক্ষণে এই অধর্শাচরণ হওয়াতে সেই অল্লাবশিষ্ট জীবিতকাল বিরত 

হইল। মহাত্মা দ্রোণাঁচার্ধ্য সৌর্হাদ্যবশতঃ ও ধর্শানুসারে আমাদিগের 
পিতৃ তুল্য ছিলেন; আপনি অচিরস্থারী রাজ্যের নিমিত্ত তাহার প্রাণ 

নাশ কগ্িলেন। দেখুন, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীম্মদেব ও প্রোণাচার্যধাকে 

আপনার পুত্রগণের সহিত এই সসাগরা পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন £ 

কিন্ত আচার্য তাদৃশ অবস্থায় অবস্থিতি ও বিপক্ষগণ কর্তৃক তাদৃশ সমাঁ- 

দূত হইয়াও স্বীয় পুত্রাপেক্ষা আমারে অধিকতর স্সেহ করিতেন। হে 
মহারান্দ! আচার্য কেবল আপনার বাক্যেই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক 
নিহত হইয়াছেন। তিনি যুদ্ধ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাকে সংহার 
করিতে পারিতেন ন।/ যাহা হউক, আমর। অতি নির্ষোধ; কেন না, 

আমরা রাজ্যলালসায় লঘুচিভ্ত ও অনার্ধ্য হইয়া সেই নিরস্তর হিতৈষী 
বৃদ্ধ গুরুর প্রাণ সংহার করিলাম। হায়! আমর! সামান্য রাজ্য লোভে 

গুরুহত্যা করিয়া নিদারুণ পাপে লিপ্ত হইলাম! গুরু নিশ্চয়ই জানি- 

তেন যে, অজ্ঞুন আমার নিমিত্ত স্বীয় জীবন, পিত।, পুত্র, ভার্যা ও 

শ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিতে কাতর নহে । কিন্ত আমি এ ম্হাতআ্সার 

বিনাশকালে উপেক্ষা করিরা রূহিলাম্ণ। সতএব মরশ্যই আমাকে পন্ধ.. 
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লোকে জবাকৃশির হইয়! নরকভোগি করিতে হঈবে। আঁজি ঘখন 

আমর মৌনব্রতাবলম্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গুরুকে তুচ্ছ রাজ্য লোতে নিহত 
করিয়াছি, তখন আমাদিগের জীবনে ধিক্) আমাদিগের মরণই মঙ্গল। 

* 60 সী. 

অফ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৯৮। 

মহারাজ! মহারথগণ অঞ্ভুনের এইরূপ বাক্য শরণ করিয়া ভাল 

মন্দ কিছুই উত্তর করিলেন না। তখন মহাৰাহু ভীমসেন রোধাবিষ্ট 
হইয়! অজ্জুনকে বিশ্মিত করত কহিতে লাগিলেন, অজ্জুন! অরণ্যচারী 
মুনি ও জিতেন্দ্রিয় সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ গ্রদান করিয়। 
থাকেন, তন্দ্রপ তুমিও ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। দেখ, যে ক্ষত্রিয় 

অন্যকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করেন, ক্ষতই যাহার জীবনোপায় এৰং 
যিনি দেব, দ্বিজ ও গুরুর প্রতি ক্ষমাশীল, সেই ক্ষত্রিয়ই অবিলঙ্ষে রাজ) 
ধর্ম, যশ ও শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হন। তুমি সমুদয় ক্ষত্রিয়গুণে সম- 
লকুৃত আছ, অতএব এক্ষণে মুড়ের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করা তোমার 

অকর্তব্য হইতেছে। হে পার্থ! তোমার পরাক্রম দেবরাজ ইন্দ্রের 
সদৃশ, হে অজ্ঞুন! মহাসাগর যেরূপ বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তন্রপ 
তুমিও ধর্মপথ অতিক্রষে প্রবৃত্ত হও না। তুমি যে, ত্রয়োদশ বর্ষ সঞ্চিত 

ক্রোধ বিসর্জন করত এক্ষণে ধন্্থ লাভের অভিলাষ করিতেছ, এই গুণে 
কে না তোমার প্রশংসা করিবে, এক্ষণে ভাগ্যক্রমেই তোমার মন নির- 

স্তর ধন্মপথে গমন করিতেছে এবং ভাগ্যক্রমেই তোমার বুদ্ধিও সতত 

অনৃশংসতার অনুসরণ করিতেছে । কিন্ত তুমি এইরূপ ধর্পরাক্ণণ হই- 
লেও শক্রগণ অধশ্মাচরণ পূর্বক তোমার রাজ্যাপহরণ ও প্রিয়তম] ভ্রৌপ- 
দ্লীরে সভাস্থলে আনয়ন পূর্বক পরাঁভব করিয়াছিল। আমরা বনবাসের 

নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়াও, তাহাদিগের নিকৃতি, প্রভাবে বন্ধলাজিন 

ধারণ পূর্বক ত্রয়োদশ বর্ষ অরণ্যে বাস করিয়াছি। হে পার্থ! এই 

সকল বিষয়ে রোষ প্রকাশ করিতে হয়, কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয় ধর্মাবলম্বী 

হইয়। সেই সমস্ত সহ্য করিয়াছ। হে'অনঘ! আজি আমি তোমার 

সহিত একদ্রিত হইয়। শত্রগণকে অধন্মের প্রতিফল প্রাদানে প্রবৃত্ত হই* 
কলাছি। এক্ষণে সেই রাজ্যাপহারী নীচাশয় অরাতিগণকে বন্ধুবান্ধব 

', -জুহিত বিনাশ বরিব। প্র €ঃ 



দ্রোণ পর্ব | ৫১৩ 

পূর্ষ্বে তুমি কহিয়াছিলে যে, আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়! যথাসাধ্য জয়- 
লাভার্থ যত্ব করিব; কিন্তু এক্ষণে ধর্মান্সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে 
নিন্দা করিতেছ। স্থতরাং তোমার পুর্ব বাক্য এক্ষণে মিথ্যা বলিয়া 

আমার বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমর! অরাতিগণের গর্জনে অতি- 

মাত্র তীত হুইয়াছি এবং তুমিও ক্ষতে ক্ষার প্রদানের ন্যায় বাক্শলঢ 
দ্বারা আমাদিগের মর্শস্থল বিদ্ধ করিতেছ। অজ্ঞুন! অধিক কি, 
আমার হৃদয় তোমার বাকশল্যে প্রপীড়িত হুইয়৷ বিদীর্ণ হইতেছে; তুমি 
ধার্মিক হইয়াও অধর্মতত্ব বিশেষর্ধপে বুঝিতে পারিতেছ ন1। হে অর্জুন 

তুমি স্বয়ং এবং আমর! সকলেই প্রশংসার যোগ্যপাত্রঃ কিন্ত তুমি আপ- 
নাকে ও আমাদিগকে প্রশংসা না করিয়া যে তোমার যোড়শাংশেরও 

উপযুক্ত নয়, মহাত্মা বাস্থদেব বিদ্যমান থাকিতে সেই অশ্বখামার প্রশংস! 
করিতেছ। হেপার্থ। তোমার কি স্বমুখে আত্মদ্ণোষ কীর্তন করিতে 
লজ্জা হইতেছে না) আমি যদি দ্ধ হই, তাহা হইলে, এই কাঞ্চন* 
মালিনী গুব্বী গদা সমুদ)ত করিয়। ভূমণ্ডল বিদীর্ণ, পর্বত সকল বিক্ষিপ্ত 
ও অচলাকার বনম্পতি সকল বায়ুর ন্যায় ভগ্ন এবং শরনিকর নিক্ষেপ 
পুর্ববক অসুর, রাক্ষস, উরগ, মানব ও ইন্দ্রের সহিত সমাগত দেবগণকেও 
বিদ্রাবিত করিতে পারি। হে অমিতপরাক্রম অজ্ভন ! তুমি আমারে 
এইরূপ পরিজ্ঞাত হুইয়াও কি নিশিত্ দ্রোপপুক্র হইতে ভীত হইতেছ %ঁ 
অথব1 তুমি এই সকল সহোদরগণের সহিত অবস্থান কর; আমিই গদ] 
ধারণ পূর্বক হরি যেমন রোষপরায়ণ গর্জনশীল হিরণ্যকশিপুকে জয় 
করিয়াছিলেন, তক্রগ অন্যান বীরগণের সহিত দ্রোণপুত্রকে পরাজর় 
করিব। টু 

অনস্তর পাঞ্চালরাজপুত্র হৃষ্ছায় ধনগীয়কে কহিলেন, হে অঞ্জন ! 
মনীষিগণ “অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ষজন যাজন, দ্বান ও প্রতিগ্রহ” এই ছয়টি 
ব্রাহ্মণের কাধ্য বলিয় নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এ যট. কার্য্যমধ্যে 
কোনটিতে প্রোণাচার্ধ্য' প্রতিষঠিত ছিলেন? অতএব আমি তাহাকে 
হার করিয়াছি বলিয়া কি নিমিত্ত তুমি আমার নিন্দা করিতেছ ? তিনি 

শ্বধর্ী পরিত্যাগ করিয়! ক্ষত্রিয় ধর্ম অবলম্বন পূর্বক নীচ কার্ধ্যপরতন্ত 
হইয়া অলৌকিক অস্ত্র দ্বার আমাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন। 
মহাবীর ব্রাঙ্গপবাদী ও সাতিশয় মায়াবী ছিলেন। তিনি মারাবলেই 
আমাদিগের নিধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাহার প্রতি কোন 

, কার্যের অঙ্গঠানই অন্যায় বলিয়। প্রতিপন্ন হইতেছে না। এক্ষণে বঙ্ধি 
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অশ্বথাম! রোধপরবশ হইয়া! তর্জন গর্জন করেন, তাহ! হইলেই বা ক্ষতি 

কি? এ্রঁবীর বৃথ] গর্জন দ্বার কৌরবপক্ষীযনগণকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করত 
তাহাদিগের ,রক্ষণে অসমর্থ হইয়। ৰিনাশেরই কারণ হইবেন। হে 

পার্থ! তুমি ধর্মপরায়ণ হইয়া আমাকে তোমার গুরুঘাতী বলিয়া নিন্দা 
করিতেছ। কিন্তু আমি দ্রোপাচারধ্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্তই ছতাশন 

হইতে প্রাহুরভৃত হইয়াছি! আর দেখ, যুদ্ধকালে, যাহার কাধ্য ও 
অকার্ধ্য উভয়ই তুল্য জ্ঞান ছিল, তাহাকে ব্রাহ্মণ ব। ক্ষত্রির বলিয়া কি- 
রূপে নির্দেশ করিব? যিনি ক্রোধান্ধ হইয়। ব্রহ্ধান্ত্র দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ 

ব্যক্তিকে সংহার করেন, তাহাকে ষে কোন উপায় দ্বারা বধ করা কি: 

উচিত নহে? ূ 

হে ধর্্ার্থতত্বজ্ঞ অঙ্জুন [. ধার্মিকগণ বিধন্মীকে বিষতুল্য বলিয় কীর্তন 
করিয়া থাকেন। অতএব ধন্মার্ঘতত্বজ্ঞ হইয়াঁও কি জন্য আমাকে 

নিন্দা কপিতেছ ? আমি নৃশংস আচাধ্যকে রথের উপর আক্রমণ পূর্বক 
হার করিয়াছি, তাহাতে আমি নিন্দাম্পদ হইতে পারি না। কিন্তু 

তবে কি জন্য আমাকে অভিনন্দন করিতেছ না? হে বীভৎস! 

আমি দ্রোগাচার্যের দেই কাঁলানল, অর্ক ও বিষসদৃশ ভীষণ মুণ্ড 
ছেদন করির1 গাতিশয় প্রশংসাভাজন হুইয়াছি। কিন্ত কি নিমিত্ত তুমি 
আমার প্রশংসা করিতেছ ন? ড্রোণ আমারই বন্ধুবর্গকে বিনাশ করি- 

যলাছেন। অতএব তাহার শিরশ্ছেদন করিয়াও আমার ক্ষোভ দূর হয় 
নাই। আমি যে, জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় তাহার মস্তক চাণ্ডালসমক্ষে 

নিক্ষেপ করি নাই, এই নিমিত্বই আমার মর্স্থল বিদীর্ণ হইতেছে। 

হেপার্থ! আমি শুনিয়াছি, অবর্াতিবিনাশ না করিলে, অধর্দ্ে লিপ্ত 

হইতে হয়। হ্য়, শক্রকে নিহত করা, ন। হয়, স্বয়ং তৎকর্তৃক বিনষ্ট 

হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । দদ্রোণাচাধ্য আমার শক্র ছিলেন, অতএব তুনি 
যেমন পিতৃসথ1 মহাঁবল ভগদত্তের বধসাঁধন করিয়াছিলে, তন্রপ আমি 

ধর্মান্ুমারে দ্রোণাচার্ধ্যকে নিহত করিয়াছি। তুমি খন শ্বীয় পিতামহকে 

বিনষ্ট করিয়া আপনাতক ধার্মিক বলিয়। প্রতিপন্ন করিতেছ, তখন আমি 
পাপাত্বা শক্রকে বিনাশ করিয়াছি বলিয়া, কি নিমিত্ত আমাকে অধা" 

শ্মিক বিবেচনা করিবে হেধনধীয়! আমি সম্বন্ধনিবন্ধন স্বগাত্রকৃত 

সোপান বিষ কুঞ্জরে ন্যায় তোমার নিকট অবনত হইয়াছি ; অতএৰ 
'আষার প্রতি এক্প বাক্য প্রয়োগ কর। তোমার বিধেয় নহে। যাহা 

ছ্ছউক, এক্সণে অমি কেবল দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর তনয়গণের নিমিত্ত 
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তোঁমার এই সমুদয় বাঁকাদোষ সহ্য করিয়া তোমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন 
করিলাম। দড্রোণাচার্য্যের সহিত শক্রতা যে, আমাদিগের কুলপরম্পরা- 

গত, ইহ! সকলেই বিদিত আছেন; তোমরা কি ইহা অবগত নহ 

হে ধনপ্রয় । রাজ! যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধার্মিক 
নহি ;*আচাধ্য শিষ্যদ্রোহী ও পাপস্বভাব ছিলেন; এই নিমিত্তই আমি 

তাহাঁরে বিনাশ করিয়াছি । এক্ষণে তুমি সমরে প্রবৃত্ত হও, তোমাঁর জয়- 

নাভ হইবে। 

---0--- 
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ধুতরা কহিলেন, হে সঞ্জয় ! যে মহাঁয্সা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়া- 

ছিলেন, যিনি ধনুর্ববিদ্যায় অদ্বিতীয়; ধাহাতে লঙ্খা ও দেবসেবা সম্যক 
প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পুক্রুষপ্রবরগণ ধাহার অনুগ্রহে দেৰগণেরও দু্ধর 

কার্ধ্য সমুদ্ারের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই মহ্র্ষিতনয় দ্রোণ অশ্বণ্থামার 

মিথ্যা বিনাশবার্তা শ্রবণে রোকরুদ্যমন হইলে, নীচাশয়, ক্ষুদ্রমতি, বৃশংস 
ধষ্টছ্যন্ন সর্বসমক্ষে তাহারে সংহার করিয়াছে; কি আশ্চর্য্য ! ইহাঁতে 

কেহই রোষ প্রকাশ করিতেছে না! অতএব ক্ষত্রিয়ধন্ম ও ক্রোধে ধিকৃ। 
হে সগ্তয়! পাওবগণ ও অন্যান্য ধন্ুদ্ধর নৃপতিগণ ইহ! শ্রবণ করিয়া ৃষ্ট- 

ছায়কে কি কহিলেন? তাহ! কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাঁজন্! ক্রপদপুত্র অর্জুনকে এই কথা কহিলে, 

অন্যান্য পাওবগণ তুষ্কীস্তাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাবীর অর্জুন 
সেই খলস্বভাঁব ধৃষ্টছাক়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! অনবরত অশ্রবারি 
বিসর্জন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ববক বৃষ্টদ্যুয়কে ধিক্কার প্রদান 
করিতে লাগিলেন । রাজ! যুধিষ্টির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য 
বীরগণ লজ্জাবনতসুখে "অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি 

ক্রোধভরে কহিলেন, এই পরুষ বাক্য প্রয়োগকারী নরাধম পাঁঞ্চাল 
কুলাঙ্গারকে বিনাশ করিতে পারে, এমন কি কোন ব্যক্তিই নাইঃ 
হে ধৃষ্টছ্যয়! ব্রাঙ্গণ যেমন চাগালকে নিন্দা করিয়া! থাকেন, সেইরূপ 
পাঞ্চালগণ তোমার এই পাঁপকর্শ দর্শনে তোমাকে নিন! করিতেছেন। 

এই সাধুবিগর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া লোৌকসমাঙ্গে বাক্য প্রয়োগ 
কুবিতে কি নিমিত তুমি লঙ্জিত হইতেছ *ন1? তুমি 'আঁচার্যবধে' প্রবৃর্ঘ 
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ইইলে, কি নিমিভ তোমার মস্তক ও জিহ্বা! শতধ! ছিন্ন হইল না? এবং 
কি জন্যই বা তুমি অধন্রপ্রভাবে অধঃপতিত হইলে না? তুমি ঈদৃশ 
নিন্দনীয় কার্ষে;র অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে শ্লাঘা প্রকাশ করত পাওব, 
অন্ধক ও বৃষ্গণের নিকট নিন্দনীয় হইতেছে। তুমি তাদৃশ অনার্ধেযা- 
চিত কার্য্য সাধন করিয়া! পুনর্ধার আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ 

করিতেছ। অতএব তুমি আমাদিগের বধ্য; তোমারে আর মুহূর্তকাল 

জীবিত রাখায় আমাদের কোন ফল দৃষ্ট হইতেছে না। হে নরাধম [ 
তোম। ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি ধর্মপরায়ণ সাধু আচাধ্যের কেশপাশ গ্রহণ 

পুর্বক তাহার ৰধসাধনার্থ অধ্যবসিত হুইয়া থাকে ? তুমি পাঞ্চালকুলের 

কলঙ্ক; তোমার নিমিত্ত তোমার উর্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত এই চতুর্দশ 
পুরুষ বশ:ত্রষ্ট ও অধোগামী হইয়াছেন। তুমি অজ্জুনকে ভীন্মঘাতী 
বলিতেছ; কিন্তু মহাত্ম! ভীক্ষদেব আপনিই আপনার বধ সাধন করিয়]- 

ছেন) তোমার সহোদর শিখস্তীই ভীদ্ম *্নিধনের মূল। হে হৃষটদ্যুম্! 
এই পৃথিবীতে পাঞ্চীলপুত্রগণ অপেক্ষা পাপকারী আর কেহই নাই। 
তোমার পিতা ভীক্ষের সংহারার্থ শিখণ্ডীকে স্যষ্টি করিয়াছেন। কিন্ত 

মহাবীর ধনঞ্জয় সেই ভীগ্মদেবের মৃত্যন্বরূপ শিখন্ডীরে রক্ষা করেন। 
তুমিও তোমার ভ্রাত1 উভয়েই সাধুগণের নিন্দনীয়। পাঞ্চালগণ তোমা- 
দের নিমিতই ধর্মভ্্ট হুইয়াছেন। এক্ষণে যদি তুমি আমার নিকট 
পূর্ব্বের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে, বজতুল্য গদ1 দ্বার] তোমার 
মস্তক চূর্ণ করিব। তুমি ব্রাঙ্ষণঘাতী; মন্থষ্যেরা তোমার মুখাৰলোকন 
করিয়া আপনার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত হূর্ধ্যদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! 

থাকে। হেছুর্দতে ! এই দেখ, আমার গুরু সম্মুখে অবস্থিতি করিতে- 
ছেন। তুমি আমার গুরুর গুরুকে বধ করিয়। পুনর্ধার তিরস্কার করত 

লজ্জিত হইতেছেন না। এক্ষণে ভুমি অবস্থান পূর্বক আমার এক 
গদাঘাত সহ্য কর; আমি তোমার গদাঘাত বারশ্বার সহ্য করিব । 

হে রাজন! ধষছবায় সাত্যকি কর্তৃক এইবূপ' তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধ- 
ভরে সহাস/মুখে কহিতে লাগিলেন, হে যুযুধান ! তুমি স্বয়ং অনাধ্য ও 
লীচপ্রক্কৃতি হইয়া নিরপরাধে আমাকে তিরস্কার করিতেছ, আমি 
তোমার সেই সকল তিরস্কার বাক্য শুনিয়াও তোঁমারে ক্ষমা! করিলাম । 
ইহলোকে ক্ষম! গুণই অতি প্রশংসনীয় , পাপ কদাচ ক্ষমা গুণকে স্পর্শ 
করিতে পারে না । পাপপরায়ণ ব্যক্তিরা কেবল ক্ষমাবানকে পরাজিত 
'বোধ করিয়া! থাকে । তুমি সান্তিশয় ক্ষুদ্র, নীচ প্রক্কতি, পাপাক্যা এবং 
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শর্বতে (ভাঁবে নিন্দনীয় হইয়াও গামার নিন্দা করিছেছ। হে সাত্যকে ! 

তুমি যে, নিবারিত হইয়াও চিশ্নভুদ প্রায়োগবি্ট ভূরিশ্রবার প্রাণ 

হার করিয়াছ ; তাঁহ1 অপেক্ষা! ছক্ষন্ম আর কি হইতে পারে? ডোাঁথা- 

চারধ্য পূর্ষের দিব্যান্ত্র ব্যুহ নির্মাণ করিয়া পরে শন্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক আঁম। 

কর্তৃক দিহত হুইয়াছেন। ইহাতে কি আমার অপর্ঘ হইব।র সম্ভাবনা? 

মে ব্যক্তি অন্যের শরে ছিন্নবাহু, ফুনির ন্যায় প্রায়োপবিষ্ট ও সংগ্রামপরা- 

জুখ ব্যক্তির প্রাণ দংহারে প্রবৃত্ত হয়, সে কফি.বলিয়] অন্যের নিন করে? 

হেসাত্যক্যে! যখন মহাঁৰবল সোমদত্ততনয় আমাবে পদানাতে ভূতলে 

নিপাঁতিত করিয়া পরাঁক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি তখন কি নিমিত্ত 

তাহারে সংহার করিয়া বীরোচিত কার্যের অনুষ্ঠান করিলে না মহ1- 

প্রতাঁপশানী সোমদভ্তুনয় পার্থ কর্তক অঞ্জে পরাজিত হইলে, তুমি 

তাহারে নিপাতিত করিরাঁছ। দেখ, দ্রোণাচাধ্য যে যে স্থানে পাগুব- 

সেনা নিদ্রিণ করিয়াছিলেন, আমি অসংখ্য শরনিকর বর্ষণ করিতে 

করিতে সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম; কিন্ত তুমি অন্য নিজ্জিত ব্যক্তির 
ংহাররূপ চণ্ডাল সদৃশ কর্্ানুষ্ঠান পূর্বক স্বয়ং শিন্দশীয় হইয়া আমার 

প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। হে বুষ্চিবংশাপসদ ! তুমি পাপ 

কর্মের আম্পদ ; আমি তোমার ন্যায় পাঁপবর্মাী নহি; অতএৰ তুমি 
পুনবর্বীর আমাকে নিবারণ করিও ন1!। মৌনাঁবলম্বন কর; যদি অজ্ঞান- 

তাবশতঃ পুনরায় আমার প্রতি পরুব বাক্য প্রয়োগ কর, তাহ!” হইলে, 

নিশ্চয়ই শরসমূহ দ্বারা তোমাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। রে মুঢ়। 

কেবল ধর্শপথ অবলম্বন করিলে, সমরে জয় লাভ হয় না। কৌরব ও 

পাগবগণ যে সমস্ত অধন্াচরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। কৌরব- 
দিগের অধন্ম প্রভাবে রাজ? যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও পতিপরায়ণা দ্রৌপদী 
পরিক্রিষ্টা হইয়াছিলেন। উঁহাঁর1 অধর্দীচরণ পূর্বক পাগুবদিগের সর্ধন্বাস্ত 

করিয়। তাহাদিগকে পাঞ্চালীর সহিত অরণ্যে প্পেরণ করিমাছিল। তাহা! 

অধন্মাচরণ পুর্বক মদ্ররাঁজকে আপনাদিগের পক্ষে আনরন করত সুভ 

নন্বন বালক অভিমন্যুকে সংহার করিয়াছে । এদিকে কুরুকুল পিতামহ 
ভীম্মও পাওবদিগের অধর্থদ্বার নিহত হইয়াছেন । তুমি ধর্মতত্বজ্ঞ হইয়াঁও 

অধন্মাচরণ পূর্বক ভূরিশরবাকে 'নিহত করিয়াছ। এইরূপে মহাবীর 

কৌরব ও পাগুবগণ ধর্মজ্ঞ হইয়াও জয় লাভার্থ অধর্মীচরণ করিয়াছেন । 
হে সাত্যকে! পরম ধর্ম ও অধর্মের তত্ব অতি ছজ্ঞের। যাহ! হউক, 

এক্ষণে তুগি পিহৃভবনে গমন করিও ন1% কৌরবগণের সহিত বুদ্ধ কর। » 



৫১৮ মহাভারত 

হে রাজন! শ্রীমান সাঁত্যকি ধুষ্টত্যক্সের এইরূপ পরুষ ও তুর বাকা; 
শ্রবণ করিয়া! কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং ক্রোধে অরুণনেতর হইয়া 
রথমধ্যে শরানন সংস্থাপন পুর্ব সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 

করিতে গদ] হস্তে তাহার নিকট গমন করত কহিলেন, হে ছরাত্বন্ ধুষ্ট- 

হায়! তুমি বধাহ) অতএব তোমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রগোগ না 
করিয়া তোমাকে হিংসা করিব। তখন মহাত্সা বাসুদেব মহাবীর 
সাত্যকিকে সহসা কালাস্তক যর ন্যার ধুষ্টছ্যায়ের নিকটবত্তী হইতে 
দেখিয়! তাহার নিবারণার্থ ভীমসেনকে প্রেরণ করিলেন। মহাবলশালী 

ভীমসেন অবিলম্বে রথ হইতে লম্ক প্রদান পূর্বক বাহু প্রসারিত করিয়। 

সাত্াকিকে নিবারণ করত তিনি হয় পদ গমন করিবামাত্র তাহাকে 

ধারণ করিলেন। মহারাজ ! এইরূপে মহাঁবল পরাক্রাস্ত ভীমসেন 

সাত্যকিকে নিবারিত করিলে, মহাত্মা সহদেৰ অচিরাৎ রথ হইতে অব- 
তরণ পূর্বক সাত্যকিকে মধুব বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে পুরুষশার্দিল 

শিনিতনয় ! অন্ধক, বুঝি ও পাঞ্চালগণ অপেক্ষা আমাদিগের আর 

অপর মিত্র নাই এবং আমরাও অন্ধক বৃঞ্চিগণের বিশেষতঃ বাস্থদেবের 

যেরূপ বন্ধু, সেই পপ আর কেহই নাই। অতএব তোমর! আমাদিগের 

যেকপ বন্ধু, আমরাও তোমাদের সেইরূপ বন্ধু। আর পাঞ্চালেরা সমুক্র 
পর্য্স্ত অন্বেষণ করিলেও, পাণব ও বুষ্িগণ অপেক্ষা প্রিয় মিত্র আর 

কুত্রাপি পাইবেন না। স্থতরাং ধৃষ্টদ্য্পের সহিত তোমার ও তোঁমার 

সহিত ধৃষ্টছ্াম্সের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, সন্দেহ নাই । অতএব হে ধার্ষ্িক- 

বর! এক্ষণে তুমি মিত্রধন্ম স্মরণ পূর্বক ক্রোধ স্বরণ করিয়া ধৃষ্টহ্যক়্েব | 

প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর; ধুষ্টদ্যয়ও তোমাকে ক্গমা করন। আমরাও 

এক্ষণে ক্ষমীবাঁন হইতেছি। শান্তি অপেক্ষা হিতজনক আর কিছুই 

নাই। 

হে রাজন! মহাঁত্স| বাস্থদেব সাঁত্যকিকে এইদ্পে সান্বনা' করিলে, 

ক্রপদনন্দন সহাস্যমুখে কহিলেন, হে ভীমসেন'! তুমি এই রণগর্ববিত 
সাত্যকিকে শীস্ভ পরিত্যাগ কর। বায়ু যেব্ধপ পব্ধতে মিলিত হয়, সেই- 
রূপ পছুর্মতি আমার সহিত মিলিত হউক। আমি নিশিত শরনিকর 

নিক্ষেপ পূর্বক উহার ক্রোধ, রণকগুয়ন ও প্রাণ শীঘ্র বিনষ্ট করিব। 
ধঁ দেখ, কৌরবেরা পাঁগবদ্দিগের অভিসুখে ধাবমান হইতেছে; আমি 

অবিলঘ্থে এই পাপাত্মার প্রাণ সংহার করিয়। উহাদিগকে পরাজয় পূর্বক 
শুমহৎকাধ্য সম্পাদন করিব। * অথবা মহাবীর -ধনঞ্জয় তকৌরবদিগকে 



দ্রোণ পর্ব । কত 

নিবারণ করুন, আমি শরনিকর দ্বার! সাত্যফির মন্তক ছেদন করিৰ। 

মহাবীর সাত্যকি আমাকে ছিন্নবাঁছ ভূরিশ্রবার ন্যায় বিবেচনা করি- 

তেছে, অতএব আমি সর্বাগ্রে উহারে বিনাশ করিব। অথবা সাঁত্যকি 
আমাকে সৃংহার করুক। মহাঁবল পরাক্রান্ত ভীমগেনের ভূজদ্বয়ের মণ্য- 
বর্ত! স্মাত্যকি পাঞ্চাঁলপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তুজস্কের ন্যায় 
নিশ্বাস বিসর্জন করত কম্পিত হইতে লাঁগিলেন। হে রাঁজন্! মহাবল- 

শালী ধুষ্টছাক্স ও সাত্যকি এই প্রকারে বুষভদ্রয়ের ন্যায় গর্জন করিতে 

আর্ত করিলে, মহামতি বাস্থদেব ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বৃষদ্ধয় সদৃশ 
মহাবীরদ্বয়কে পরম যত্রপহকাঁরে নিবারণ করিলেন । তদনস্তর প্রধান 

প্রধান ক্ষত্রিযগণও সেই রোষ।রুণ লোচন ম্হাধনুদ্ধর বীরদ্ধয়কে নিবারণ 

করত সংগ্রাযার্থ অন্যান্য যোদ্ধ বর্গের প্রতি দ্র'তবেগে ধাবমান হইলেন । 

দ্বিশততম অধ্যায় | ২০০ । 

হে মহারাজ । এদিকে দ্রোণনন্দন যুগান্তকালীন অস্তকের নায় 

অব্াতি সংহার করিতে লাগিলেন । তাহা ভল্লান্ত্র দ্বারা অসংখ্য শক্ত 
নিপাতিত হওয়াতে রণস্থল ভূধরেব ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
ধবজ সকল এ পব্বতের বৃক্ষ, শন্ত সকল শূঙ্গ, নিহত মাঁতঙ্গ সকুল মহা- 
শীলা, অশ্ব সকল কিংপুরুষ, কাঁম্মক সকল লতা, রাক্ষদ সকল পক্ষী ও 
ভূত সকল যক্ষদিগের ন্যায় শোভমাঁন হইল। তখন মহাবীর অখখাম। 
ভৈরবরবে চীৎকার করিয়া পুনরায় ছুর্যযোধনকে স্বীয় গ্রাতিজ্ঞা শ্রবণ 
করাইয়া! কহিলেন, হে রাজন! আমি সন্য কহিতেছি, যখন কুস্তীনন্দন 
যুধিষ্ঠির ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত দ্রোণাচাঁধ্যকে মিথ্য। কথ! কহিয়্া অস্ত্র পরিত্যাগ 
করাইয়াছেন, তখন অন্য তাহার মমক্ষেই পাগুববাহিনী বিদ্র(বিত 
করিয়। দুরাস্মা ধৃষটছ্যয়ের জীবন সংহার করিব। আর যদি পীগুব- 
পক্ষীয় বীরগণ সমরে পরাজ্ধুখ না হইয়া আমার সহিভ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, 
তাহা হইলে আমি তাহাঁদের সকলকেই বিনাশ করিব। তুমি আমা- 
দিগের সৈন্য সকল প্রতিনিবৃত্ত কর। | 

হে প্রজানাথ! আপনার পুত্র রাজ! হৃষ্যে ধন গুরুপুজ্রের সেই কথ। 
অবণ করিয়া সিংহের ন্যাঁয় গর্জন পুবর্ক সৈন্যগণকে ভয়শৃনা করিয়া 
প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পরিপূর্ণ সাঁগরদয়ের ন্যায় পুনরাঁক্ষ কৌরব ও. 



৫০ মহাভারত । 

গাতুবসৈনে।র ভয়ানক সমাগম উপস্থিত হইল। কৌরবের!' দ্রোণপুত্রের 

উত্তেজনায় স্থ্রিচিত্ত এবং পাগুব ও পাঞ্চালেরা ভ্রোণনিধনে নিতাস্ত 

হষ্ট ও উদ্ধত হইক্বা উঠিলেন। মহারাজ ! এই প্রকারে সেই উভয়- 
পক্ষীর বীরগণ জয়লাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়। রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগি- 

লেন। তখন ভূধর ভূধরে ও সমুদ্র সমুদ্রে যেমন পরস্পর প্রতিঘাত, হইয়। 
থাকে, পাওৰ ও কৌরবষেনার সেইরূপ প্রভিঘাত হইতে লাগিল। 
উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরম আহ্লাদিত হইয়। সহশ্র শঙ্খ ও ভেরী নিন, 

দিত করিলে, সৈন্যমধ্যে মখ্যমন সাগর নিস্বনের ন্যায় ভীষণ শষ সমু" 

খিহ হইল। 
হে রাঁজন ! তখন মহাবীর অশ্বখাম। পাঁগব ও পাঁঞ্চাল সৈন্যগণকে 

লক্ষ্য করত নারারণাস্ত্র প্রাত্ধি করিলেন । এ অস্ত্র হইতে প্রজলিতাস্য 
ভূজঙ্গের ন্যায অসংখ্য প্রদীপ শরজাল বিনির্গত হইয়া পাগুবগণকে 

ব্যাকুণিত করত ক্ষণকাল মধ্যে দিনকরকরের ন্যার নভোমওল, দিস্যগুল 

ও সৈন/মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অয়োময় বভ্মুষ্টি সকল নভো।- 
মণ্ডণে গ্রাদছভূতি হইয়া! জ্যোতি? পদার্থের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। 

বিচিত্র শতন্ী, বজমুষি, গদ1 ও অরকমগ্লাকার ক্ষুরধার চক্র সকল চতু- 

দ্বিকে দীপ্তি পাইতে লাগিল। হেরাজন! এইরূপে পাগুব, পাঞ্ধাল ও 

স্যঞ্া্রগণ নভোমগুল প্রজলিত অন্ত্রনিচয়ে সমাকীণ অবলোকন করিয়। 

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন । যে ধেস্তলে পাগুবপক্ষীয় মহাঁরথগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন, সেই সেই স্কলে নারারণান্ত্রের প্রভা পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল? 

অনেকে দেই আশ্ষি সদৃশ নারায়ণান্ত্রে বিদ্ধ হুইয়! সাতিশয় নিপীড়িত 

হুইল | অপিক কি, শিশিরাবপানে হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ 

করিয়া থাকে, তদ্রপ সেই নারায়ণান্ত্র পাওবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে 

লাগিল। 

হে রাজন্। এ সময় ধর্ম্রাজ যুধিঠির প্রোণতনয়ের নারায়ণাস্ত 
প্রভাবে স্বীয় সৈন্যমপ্যে কতকগুলিকে বিনষ্ট, কতকগুলিকে বিচেতন 

ও কতকগুলিকে ধাবমান এবং ধনঞ্জরকে যুদ্ধে উদায়ীন অবলোকন করিয়। 
ভয়ব*কুণিত চিত্তে কহিলেন, হে ধুষ্টছায়! তুমি পাঞ্চালসৈন্যের সহিত 
'অখিলম্বে পলায়ন কর। হে সাত্যকে! তুমি ও বৃষ্টি ও অন্ধকগণ সমভি- 
বাহারে প্রস্থান কর। ধুর্মাআ্বা বাস্থদেব জনসমূহের উপদেষ্টা; উনি 
স্বয়ং ভাঁপনার পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়। লইবেন। হে সেনাগণ ! 

আমি “হামাদিগকে কৃহিন্েছি, তোমরা আনরবুদ্দ করি না! 'আাঙি 



ছোঁগ পর্ব '। ৫২১ 

সিশ্চয়ই সহ্োদরগণ সমভিব্যাহারে হুতাশনে প্রবেশ করিৰ। হায় £ 

আমি ভীম্ম ও দ্রোণরূপ মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, এক্ষণে দড্রোণ- 

পুত্ররূপ গোষ্পদে বন্ধুগণের সহিত নিমপ্র হইলাম! আমি সংস্বভাবসম্পন্থ 

আচাধ্যকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া অজ্জুন সাতিশক় ক্ষুব্ধ হই 

যাছেন। এক্ষণে তাহার মনোরথ পরিপূর্ণ হউক। সমরবিশারদ নিষ্ঠ,র কর্ম 
মহারথগণ যখন যুদ্ধানভিজ্ঞ বালক স্ুভদ্রাতনকে ষংহার করেন, তখন যে, 

আচার্য তাহাকে রক্ষা করেন নাই, দীনভাবাপন্ন সভাস্থিতা পতিপরায়ণ। 

দ্রৌপদী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, ধিনি পুত্রের" সহিত উপেক্ষ। প্রদর্শন করি" 

যাছিলেন, অন্যান্য দৈন্য সকল পরিশ্রান্ত হইলে, ধনগ্জয়বধে সমুত্ম্থক 

দু্যোধনকে কবচবদ্ধ ও জয়দ্রথের পরিত্রাণার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে 

্রন্ধান্ত্রবেন্তা আমার জয়লাভার্থী সত্যজিৎ প্রমুখ পাঞ্চালদিগকে সমূলে 
উন্ম,লিত করিয়াছেন,এবং কৌরবেরা অধন্্াচণ পুর্বক আমাদিগকে রাজ্য 

নিব্বাগিত করিলে, যিনি আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে নিবারণ করিয়া 

ছিলেন, আমাদ্িগের সেই পরম সুন্ধৎ দ্রোণাচাধ্য নিহত হইয়াছেন 

এক্ষণে আমিও বন্ধুগণের সহিত নিহত হই। 

হে রাজন্! ধর্্মরাজ খুধিষ্টির এইরূপ কহিলে, মহাত্মা বাস্থদেব বাহু- 

সঙ্কেত দ্বার পাগুব সৈন্যদিগকে নিবারিত করত কহিলেন, হে যোধগণ ! 

তোমর। অবিলম্বে অস্ত্র শস্ত্র পরিহার পূর্বক ন্ব স্ব বাহন হইতে অবতীর্ণ 

হও । তোঁমর। অন্ত্রবিহীন ও ধরাতলে নিপতিত হইলে, এই গ্তারাক়ণাস্ত্র , 

আর আমাদিগকে সংহার করিতে পারিবে না। এ অস্ত্রের প্রতিঘাত 

করিবার এইমাত্র উপায় আছে । তোমর1 যে যেস্থলে অরাতি নিবারণার্থ 

বা অস্ত্রবল নিরাকরণার্থ সংগ্রাম করিবে, সেই সেই স্থলে কেরবের] 

অতি ভীষণ হইয়া উঠিবে। আর যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহন 

হইতে অবতীর্ণ হইবে, তাহারা কখনই এ অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে না। ঘুদ্ধ- 
কার্যে আহত হওয় দূরে থাকুক্, ষাহার। যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করি- 

বেন, তীহারা রসাতলে প্রবেশ করিলেও এই অস্ত্র তাহাদিগকে নিহত 

করিবে । হে মহারাজ । পাওবপক্ষীয়েরা কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিরা 

সকলেই অস্ত্র ও সংগ্র(মচিস্তা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিল। 

এ সময় মহাবল পরাক্রান্ত, ভীমদেন যোদ্ধ বর্গকে অস্ত্র পরিত্যাগে সমু 

দ্যত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত করত কহিতে লাগিলেন, 

হে নোধগন ! তোমরা কাচ অস্ম পরিত্যাগ করিও না। আমি শরনিকর 

বারা অশ্রথানাৰ শম্ব নিবারণ করিতেছি। নামি এইঞ্জুব্ণমী গুপী গুদ! 



৫২২ মহাভারত । 

সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাজ্্র বিমর্দিত করত অন্তকের ন্যায 
রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমগুলমধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই 
হুধ্যের সদৃশ নহে, তদ্রপ আমার তুল্যপরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই 
নাই । আমার এই যে এররাবত্ত শু গু সদৃশ সুদৃঢ় ভূজদও অবলোকন করি" 
তেছ, ইহ! হিমালয় পর্রতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি আযুত নাগতুল্য 

বলশালী; দেবলোকে দেবরাজ যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্ী, নরলোক মধ্যে আমি 

ও তদ্রপ। আজিআমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্র নিবারণে প্রবৃত্ত হুইতেছি; 

সকলে আমার বাহুবীর্ধ্য অবলোকন করুন| যদি কেহ এই নারায়ণাপ্রের 
প্রতিযোদ্ধ।! বিদ্যমান না থাকে, তাহ! হইলে আমি স্বয়ং কৌরব ও পাঁওৰ- 
গণ সমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদন্দী হইব। হে অর্জন! তুমি গাণ্ীব ধনু 
পরিত্যাগ করিও না তাহা হইলে তোমার কোপ শিথিলিত হইবে। 

অজ্ঞন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়! কহিলেন, হে মহাবীর । নারায়ণাস্ত্র, 

গে! ও ব্রাঙ্গণের বিপক্ষে আমি গাণ্তীব ধারণ করি না, ইহ? আমার উৎ- 

ক্ষ্ট নিয়ম । পরবীরঘাতী ভীমসেন অর্ঞুনের বাক্য অঞ্জণানস্তর সুর্যের 
তেজঃসম্পন্ন মেঘগন্ভীর নিস্বন রথে আরোহণ পূর্বক দ্রোণপুত্রের প্রতি 

ধাবমান হইয়] হস্তলাঘব প্রদর্শন করত মুহুর্ভ মধ্যে তাহারে শরনিকরে 

সমাচ্ছন্ন করিলেন । তদ্দর্শনে মহাবীর অশ্বখাম। হাস্য করিয়া প্রদীপ্তাগ্র 

মন্ত্রপূত শরজালে ভীমসেনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকৌ- 

দর সেই ক্কাঞ্চনম্ফুলিঙ্গ সদৃশ দীপ্তাদ্য ভূজঙ্গ তুল্য প্রজলিত মর্্মভেদী শর 
সমূহে সমাকীর্ণ হইরা নিশাকালে খদ্যোতপরিবেষ্ঠিত পর্বতের ন্যায় 

শোভা পাইতে লাগিলেন। অশ্বখামার সেই ভীষণ অস্ত্র তাহার প্রতি 
অর্পিত হুইয়| বায়ুসমুস্কত অগ্নির ন্যায় পরিবর্ধিত হইয়া উঠিল। তখন 

ভীমসেন ভিন্ন আর সমুদায় পাগুবসৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া, অস্ত্র শস্ত্র পরি- 
ত্যাগ পুর্র্বক সকলেই রথ ও অশ্ব হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইতে লাখিল। 

তাহার! সকলে ন্যন্তাযুধ ও বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলে, সেই বিপুল- 

বীধ্য ভীষণ অক্ত্র 'ভীমদেনের মন্তকে পতিত হইল। তখন প্রাণিগণ ও 

বিশেষতঃ পাগুবেরা ভীমমেনকে তেজ দ্বারা পরিকৃত দেখিয়া হাহাকার 

করিতে লাগিলেন। 

রঙ 

সপশাত স্পা পট শিস, 



দোণ পর্ব । কপ 

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২০১৭ 

হে মহারাজ! তখন অর্জুন ভীমসেনকে নারায়ণান্ত্রে সমাচ্ছন্ন 

দেখিয়া অন্ত্রের তেজধ্বংস করিবার অভিলাষে বুকোদরকে বারুণাস্ত্রে 

সমাচ্ছুন্ন করিতে লাগিলেন। অজ্জুনের ক্ষিপ্রহস্তত! গুভাবে মুহূর্তমধ্যে 

নারায়ণান্্র বারুণান্ত্রে পরিবৃত হইলে, উহ1 কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল্ 
না। ক্ষণকাল পরে ভীমসেন পুনরায় দ্রোণপুত্রের অস্ত্র প্রভাবে অশ্ব, 

সারথি ও রথে সমাচ্ছন্ন হইয়া অনল মধ্যস্থিত জালাব্যাপ্ত ছুলক্ষ্য অগ্নির 
ন্যায় শোঁভ। ধারণ করিলেন। হে রাজন! নিশাবসানে জ্যোতি£- 

পদার্থ নকল যেমন অন্তগিরিতে গমন করে. তদ্রপ অসংখা শরজাল ভীম* 

সেন রথে নিপতিত হইতে লাগিল । এইরূপে বুকোদর অশ্বখামার অস্ত্রে 

সারথি, রথ ও অশ্বগণের সহিত সমাচ্ছন্ন হয়! হুতাশনে পরিবেষ্টিত হুই- 
লেন। গ্রলয়কালীন হুতাঁশন যেমন এই চরাচর পৃথিবী ধ্বংস করিয়া! 

বিশ্বঅষ্টার মুখমণ্ডলে প্রবেশ করে, তদ্রপ অশ্বখামার ভীষণাস্্র বুকোদর 

শরীরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ কিলে, উহ1 সুর্য্যে প্রবিষ্ট হুতাশনের 

ন্যায় ও হুতাশনে প্রবিষ্ট সুর্ষ্যের ন্যায় কাহারও বোধগম্য হইল ন1। 

তখন মহাবীর অজ্জুন ও বাসুদেব সেই ভীষণ অস্ত্রে ভীমের রথ 
সমাকীর্ণ, দ্রোপিপুত্রকে প্রতিদ্বন্দী বিবর্জিত, পাওবপক্ষীয় সেনাগণকে 

নিক্ষিপ্তান্ত্র ও বুধিষ্টির প্রভৃতি মহাঁরথগণকে সমরবিমুখ দর্শন করিয়া রথ 

হইতে অবরোহণ ও ভীম সমীপে গমন পুর্বক মায়াবলে সেই অস্ত্রবল- 

সম্ভৃত তেজোরাশি মধ্যে অবগাহন করিলেন। নারায়ণাস্ত্র সম্ভৃত হুতা- 

শন সেই বীরদ্বয়ের অস্ত্র পরিত্যাগ, বীর্য্যবত্ব] ও বারুণান্দ্রের প্রভাব নিৰ 

ন্ধন ভাহাদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল ন1। তখন সেই নর ও নারায়ণ 

লারার়ণাস্ত্রের শাস্তির নিমিত্ত বল পূর্বক ভীমসেনকে ও তাভার অস্ত্র শত 

সকল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ বৃকোদর তেই বীরঘ্বয় 

কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়। স্ংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। দড্রোণনন্দনের 

সৃভুর্ঞয় অস্ত্রও পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল। তখন বাস্থদেব তীমসেনকে 

কহিলেন, হে পাঁওুনন্দন! তুমি নিবারিত হইয়াও কি নিমিত্ত যুদ্ 

হইতে নিবৃত্ত হইতেছ না? যদি এক্ষণে যুদ্ধ দ্বারা কৌরবগণকে পরাজর্ 
করিবার সম্ভাবনা থাঁকিত, তাহ! হইলে আঁঙষর1 অবশ্যই যুদ্ধ করিতাম, 
এবং এই মহ্থারথগণও সমরে পরাত্ুখ হইতেন না। তী দেখ, তোমার 
পক্ষীয় সমুদয় বীরগণই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন) অতএব তুমিও 
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বিলম্বে রথ হইতে আরোহণ কর । বাহ্ুদেব ইহা কহিয়া বুকোদরকে 
রথ হইতে ভূতলে আনয়ন করিলে ভীমসেন ভূজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ করত ক্রোধ লোহিতনেত্র হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ করিলেন। 

নারায়ণান্ত্রও প্রশান্ত হইল। 
হে মহারাজ । এই রূপে বিধিনির্ধান্ধের অন্ুলজ্বনীয়তা নিবন্ধন সেই 

ভীষণ নারায়ণাস্ত্রের স্থছুঃহ তেজ প্রশান্ত হইলে সমুদায় দিক্ বিদিকৃ 

নির্মল হইল; বাঁযু অন্কুল হইয়া! প্রবাহিত হইতে লাগিল। কুরঙ্গ ও 

বিহঙ্গগণ শান্ত ভাব অবলম্বন করিল; যোধ ও বাঁহনগণ আনন্দিত হুই- 
লেন এবং ভীমসেন প্রাতঃকালীন মার্ভণ্র ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগি- 

লেন। তখন হতাবশিষ্ট পাওৰসেনাগণ সেই নারায়ণান্ত্রের সংহাৰ 

অবলোকন করিয়। হূর্যোধনের বিনাশার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইল। রাজ! 

দূ্য্যোধন তদর্শনে ড্রোণপুত্রকে কহিলেন, হে অশ্বখামন্! পাঞ্চালগণ 

বিলয় বাঁসনাঁয় পুনরায় সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমিও 

পুনর্বার দেই অস্ত্র পরিত্যাগ কর। দ্রোণনন্দন ছর্স্যোধনের বাক্য শ্রবণে 

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন, হে মহারাজ । সেই অন্ত্র আার 

ত্যাবর্তিত কর! সাঁধ্যায়ন্ত নহে। উহ! প্রন্যাবন্তিত হইলে প্রযোক্কাঁর 

প্রাণ সংহাঁর করে। বাশ্থদেব কৌশলক্রমে সেই অস্ত্রের গ্রতিঘাত কবি- 
স্বাছেন, তন্নিমিত্ত শত্রু সংহার হইল ন1। যাঁহা হউক, পরাজয় ও মৃত্যু 

উভয়ই সমান; বরং পরাঁজ্য অপেক্ষা মরণই শ্রেয়স্কর। এর দেখ, অরাতি 

গণ শস্ত্র প্রভাবে পরাজিত হইয়া মৃত্তপ্রায় হইয়াছে । তখন ছৃষ্যোধন 

কহিলেন, হে আচাধ্যপুত্র ! যদি এক্ষণে পুনরায় সেই অজ্্র প্রয়োগের 
সম্ভাবনা না থাকে, তবে অন্য অস্ত্র দ্বারা গুরুহস্তা পাগুবকে নিপাতিত 

কর। দিবাস্ত্র সকল তোমাতে ও অমিততেজা মহাঁদেবে বিদ্যমান 

রহিয়াছে । তুমি ইচ্ছা করিলে ক্রুদ্ধ পুরন্দরকেও পরাভূত করিতে পার । 
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে জঅঞ্জয়! দ্রোণাচাধ্য নিহত ও নারায়ণাস্ত্র 

প্রতিহত হইলে, অশ্বথাম! ছুধ্যোধন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হউয়? 
যুদ্ধার্থ সমাগত পাগবগণকে অবলোকন পুর্ধবক 'পুনর্ধার কি কার্ধ্যের 

অনুষ্ঠান করিলেন । 

সপ্তায় কহিলেন, মহারাজ! সিংহলাম্ুলকেতন মহাবীর অশ্বথাম। 
পিতৃ বিনাশে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিভীকচিত্তে ধৃষ্টছ্যয়্ের প্রতি ধাবমান 

হইলেন এবং মহাবেগে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক শর নিক্ষেপ পূর্বক তাহারে 

, বিদ্ধ করিলেন? তখন মহাবীর পৃষ্টদ্যয় প্রজ্লিত অনল সদৃশ চতুঃযষ্টি 
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শর ড্রোণপুত্রকে, সু বর্ণপুঙ্থ হুশাণিত পঞ্চবিংশতি শরে তাহার* সারথিরে 

ও চারি বাণে তাহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদে মেদিনী 

কম্পিত করত তাহাবে বারশ্বার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । ততৎ্কালে 

বোধ হইল যেন, সমস্ত লোকের প্রাণ সংহার হইতেছে । তৎপরে 
অস্ত্রবিশ্তারদ মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যম্ন জীবিত নিরপেক্ষ হুইয়। অশ্বথামীর 

প্রতি গমন পুর্বক পুনরায় তাহার মস্তকোঁপরি শরধার। বর্ষণ করিতে 

লাগিলেন। তথন নহাবীর অশ্বথখ।মা পিতৃবধ স্মরণে ক্রোধান্বিত হইয়ণ 

ধৃ্টছ্যয়কে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়! দশ বাঁণে বিদ্ধ করিলেন এবং ছুই 

ক্ষুর দ্বার] তাহার শর 'ও শরাসন ছেদন পূর্বক তাহারে শরনিকরে পীড়িত 

করিয়া তাহার সারথি, রথ ও অশ্ব সমুদ্ায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। 

এ সময় ্ৃষ্ছ্ক্সেব অন্রচবগণও অশ্বথামশর শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। 
তখন পাঞ্ধালসৈন্যগণ নিশিত শর প্রহারে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও নিতান্ত 

কাতব হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল। 
হে মহারাজ! ভগন মভাবীর সাশ্যকি যোধগণকে পরাক্ুখ ও বৃষ 

ত্যয়কে নিতান্ত নিপীড়িত সন্দর্শন করিয়) তৎক্ষণাৎ অশ্বথামার অভিমুখে 

স্বীয় রথ সঞ্চালন করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়1 প্রথমত 

আট ও ততৎ্পরে বি*শতি বাণে আশ্বখাম! 9 তাভাঁৰ সাবখিরে বিদ্ধ করিয়া 

তাহার চারি 'অশেব উপৰব চারি বাণ নিক্ষেপ পূর্বক সত্বরে শাহারে বিদ্ধ 

করত ধন্থু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন । পরে প্রেণপুত্রের সুক্্৫ণ মণ্ডিত 

ও অগবুক্ত রথ চূর্ণ করির! তাহার বক্ষঃস্তলে ত্রিংশৎ্ শর নিক্ষেপ করিলেন । 

এহাবল পরাক্রান্ত অশ্বখাম] এইরূপে শরজাঁলে সংবৃত ও নিতাস্ত নিপীড়িত 

হয়] কিংকর্তব্যতা বিমৃঢ হুইলেন। 

হে মহারাজ! তখন মহারথ দূর্যোধন আচার্ষ্যপুত্রকে তদবস্থাপন্ন 
অবলোকন করিয়া! কপ ও কর্ণ প্রভৃনি বীরগণের সহিত স্াত্যকির উপর 

শরবর্ধণ করিতে লাগিলেন । মহাবীর ছুর্য্যোধন বিংশতি, ক্ুপাচার্ধা তিন, 

কৃতবন্মা দশ, কর্ণ পঞ্চাশ, হঃশাঁসন একশঠ ৪ বুদসেন সাত শবে সান্যু- 

কিরে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সেই মহাঁরথগণ কর্তৃক 

বদ্ধ হইয়া ক্রোধতরে ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে বিরথ ও রণপরাম্ুখ 

করিলেন। তখন ড্রোণপুত্র সংজ্ঞা, প্রাপ্ত হইয়া বারংবার নিশ্বাস পরিতাগ 

পুর্ববক দ্রীনচিত্তে চিস্তা করিতে লাগ্রিলেন এবং তৎপরে অন্য রথে আরে।- 

হণ পূর্বক শরনকর নিক্ষেপ করত সাত্যকিকে নিবারণ করিতে আরশ 

করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোপুপুত্রকে সমাগত দেখিত পুনরাক্স তাহানে, 
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বিরথ ও ধ্ণপরাস্মুখ কবিলেন | খন পাঁগবেরা সাত্যাকির পরাক্রম দর্শনে 

নিতাগত পভ হইয়া শঙ্ঘধবনি ও নিংহনমাদ্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । 

সত্যবিক্রম নাস্)কি নি ভারদ্বাজনভশ্য়কে রথবিহীন করিয়। বুষসেনের 

অনুগানী ভিনহতা মহালথ, ক্কপাচার্য্যের সাদ্ধ অযুত হস্তী ও শকুনির পচ 

'অবুত অশ্ব ধিলাশ রিয়া ফেলিলেন। 

অনপ্তর মৃতাবী২ অশ্বথাম। অন্য বথে আরোহণ পূর্বক ক্রোপাবিষ্ট চিত্তে 
সাত্যকির বিনাশ বাসনার ধাবঘযন ভইলেন। অরাতিনিপাতন সাত্যকি 

পুনরায় দ্রোণপুত্রকে সমাগত সনার্শন করিয়। উপধু্পরি নিশিত শর নিক্ষেপ 

পূর্বক তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেতে লাগিলেন মহাধন্র্ধর অশ্বথামা 

এইরূপে অতিনাত্র বিদ্ধ ও নিতান্ত শুদ্ধ হইয়া সহাস্যঘুখে বলিতে লাগি- 

লেন, হে সাভাকে ' দ্রোণহ ও] দুবাজ। ধষ্টহায়ের প্রতি যে তোমার পক্ষ- 

পাত আছে, তাহা আনার অবিরত নাই; কিন্তু তুমি কখনই আমার 

হস্ত হইতে উহারে পরিত্রাণ করিতে বান্বয়ং পরিভাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ 
হইবে না। আমি সভা ও ভপদ্য। দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত 

পাঁল্ালরিগকে সংহা'র লা চন কখনই শাস্তিলাভ করিবনা। তুমি 

প[৩তবটসৈনা, বুঝিনৈন্য, ও সোম বগৎকে একত্র করিলেও আমি তাহাদি- 

গের নকলকে বিনাশ করিব | 

হে রাজন! নহাষফ্ল পরক্রান্ত অশ্বরখানা এইবপ বলিয়া, দেবরাজ 
ইন্দ্র যেবপ্প বৃত্রান্থববের প্রতি বজ প্রিভ্যাগ করিয়াছিলেন, সেইন্দগ সাত। 

কির প্রতি এক জু স্ম দশ সুপব্ধ উত্কষ্ট শর পরিত্যাগ করিলেন । 

অশ্বখাসানশিনি এম মাত্যকিব ব্স্মসতুভত দেহ ভেদ করিয়া, সপ যেবুপ 

নিশান গরিত্যাগ পুর্ব ]বল এধ্যে প্রবেশ করে, সেইফপ অবনীতনে 
68 তই ন। কেরাপন্।! নভাবল পরাক্রান্ত সাঁত্যকি সেই শরের আঘা- 

তেই আঅসুখাহত মাততের ন্যায় অতিমাত্র কাতির ও রুধিরাক্ত কলেবর্ 

হইয়া সশর শরামন পবিস্্যাগ পুর্ধক রথোপরি অবনন হইলেন। তখন্ 

সারথি সত্বরে াহাকে লইয়া অশখামার নিকট হইতে পলায়ন করিল। এ 

সময় ভারম্বযসতময় ধুষ্টদ্যয়ের ভ্রঙ্থর়ের মধাস্তলে এক আনতপর্ব স্পুঙ্খ 

বাণ পরিহ্যাগ করিলেন । পাঞ্চালপুত্র পুর্নেই অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াছিলেন, 

এক্ষণে পুনর্ধার শরনিপীড়েত হইফা ধ্বজযটি অবলম্বন পুর্রবক রথোপরি 

অবসন্ন হইলেন। এইব্পে "ধুষ্টছ্যক্ন সিংহার্দিত মাতঙ্গের ন্যায় অশ্বখামার 

শরনিকরে নিপীড়িত হইলে, পাণ্ডবপক্ষ হইতে মহাবল ধনজয়, বুকোদর, 

পুরুবংশসমভত ত বৃক্ষ ত্র, চেদিদে শী যুবরাজ ও অবস্তিপতি সুদর্শন এই পাচ 
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অহাঁরথ শরাঁসন গ্রহণ পূর্বক হাহাকার করিতে করিতে মহাবেগে জঙ্ব- 

থামার অভিমুখে গমন করত চতুদ্দিক্ হইতে তাহাকে নিবারণ করিতে 

লাগিলেন । পরে তাহারা সকলেই বিংশতি পাদ গমন পূর্বক যত্বসহকারে 

রোযাবিষ্ট গুরুতনয়ের উপর যুগপৎ পাচ পাচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। 

তখনঞ্মহাবলশালী অশ্বখামা আশীবিষ সদৃশ পর্চবশতি বাণ দ্বারা এক. 

বারে তাহাদিগের পঞ্চবিংশতি শর ছেদন করিরা ফেলিলেন । পরে বুদ্ধ” 

ক্ষত্রকে সাত, অবস্তিপতিকে তিন, ধনপ্ীদকে এক, ভীদসেনকে ছয় কাধে 

বর্ঘবহ করিলেন) মহঃবথগণ অশখ'মার বাণে বিদ্ধ হইয়া শোন ময় যুগ- 

পর ফোন সময় পুথক্ পৃথক জুবণপুঙ্থ শাণিত শরনহরে ভ।ভাকে বিদ্ধ 
শুর 7253 ০ পহী আবার, ৩7 4০৬ ভাত কর লাগিলেন পরে খববাজ বেংশতি, নয় আট ও ভন্য হন জ 

৮ প টি 

শুন [হন বাণে অশ্বথথামাব বিদ্ধ খবিলেন তখন ডোণহনর অশ্বতাম। 
প্র ও হা 2, ০ সত শাল নি রন দধ্যপাঁটীকে ছয়, কেশবধে দশ, বুকোদরাক গ:5, ফুববাছকে চা এবং 

গাল্লব ও পৌবরকে ছুই দুই শতব প্াহত করদ! নার গারাথর উপল 

ছয় শব পর্রভাগ ৪ ই বালে ঠাছার কাশ্মক ৪ ধ্বত 
পার্থর প্রতি শরজাল বর্ষণ কর সিংহুশাদ কর্রতে লাগিলেন । দেবমা 

তুলা মহা'বল পরাক্রান্ত্র উগ্রন্েকা ত্রোপপুত্রের অয ও পশ্চাত্তাগে নিক্ষিপ্ত 
বিন ও আকাশ [হল অমাচ্ছন্ন হইল। 

ভিন বাণে অগ্রিহিত রথারড সুদর্শনের ইন্দ্রনেতু 

সদ” হল্ুছ্ছন ও মস্তক যুগপৎ ছেনন পুন্বণ বরণক্জি দ্বারা ০পীত বি আও 
হুশ 

এ 

৪ তি ২ পরত য & 
১ হবশিকাবে ভীডার জুরিচন্ নার হস্তদ্বর ও রথ খহ হ 

রি লু চে ্ শু প স্পিলা 

শর দাবা গর ক্ষন ক্রি গো লুল ন 2 ও ল্মুবল আলে ।তহিপিন হি তত) 
০ 
ক 

॥. সা ৬৫ পিন না 

কল সা ক 5 £ 

1 

হুবহীশগু সারথি এব ভুখদাঘচার লা হা খা এ 

হহাশন সদৃশ শরনিকরে নি ডা হইয়া জা) 

মহাবল না বুকে।দর মালব, পেশ ১ চালিত ১ তক 

আচাধ্যপুত্রের বাণে নিহত ছে'বণা ফ্ বারণ নরম হুদ্ধ লগ হদশ 

শাণিত শরনিকর পরিত্যাগ পুকক অঙ্গথান।কে সমাহিম্ন খারতে লাগি, 

লেন। মহাতেজ] মাচার্য)পুত্র গেই ভানান।শও শরখাল নিবারণ গুর্দীক 

তাহাকে নিশিত শরনিণরে বিদ্ধ করিতে আরিস্ত কারতলন। তখন অমিত" 

পরাক্রম ভীমসেন ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বখামাব শবাসন ছেৰ 

শরনিকরে ক্ষত্র বিক্ষত করিতে ল।গিলেন। ক্হামলা ভ্রোণতনর তত্ক্ষণাঞ্থ 

সেই ছিন্নচপ পরিত্যাগ পূর্বাক অন্য শরাসন গ্রহণ চিপ বুকোদরকে 

শরজালে নিপীড়িত করিলেন। এুটীপে মশানল পরাজ্ষান্ত আঙ্বথংমা 2, 



৫২৮১ মহাভারত । 

বুকোদর জলধারাবর্ষী জলধরদ্বয়ের ন্যায় শরবর্ষণ করিন্তে লাগিলেন । 

যেমন দিবাকর মেঘজালে আবৃত হইয়া থাকেন, সেইরূপ দ্রোণপুত্র 
ভীমনামাস্ষিত্ত সত বর্ণপুঙ্ঘ স্থশাশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন । বৃকোদরও 

দ্রোণতনয় পরিত্যক্ত নতপর্ধ শরজাঁলে সমাবৃত হইতে লাগিলেন। হে 
রান! এ সমক্স ভীমসেন আচার্য্য তনয়ের অসংখ্য বাপে আহত হইয়াও 
কিছুমাত্র বাথিত হইলেন ল1 দেখিয়া! সকলেই চমত্কৃত হইল। অনন্তর 
মহাবল পাওুপুত্র স্ববর্ণমঙ্ডিত যমদও্ড সদৃশ নিশিত দশ নারাচ নিক্ষেপ 

করিলেন । ভূজঙ্গমগণ যেরূপ বল্ীক মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ নারাচ 

সকল আচাধ্যপুত্রের জক্রদেশ ভেদ করিয়া দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। 

অশ্বখখামা এইরূপে মহাআ্সা বুকোদর কর্তৃক বিদ্ধ হইয়! পবজযষ্টি সবলম্বন 

পুব্বক নয়নস্থয় নিমীলিত করিলেন এবৎ মুহুর্ভমধ্যে পুনর্ববার সংজ্ঞাল[ভ 
করত সরোধ নয়নে ও শোণিতাক্ত কলেখবে বুকোদররখের প্রতি ধাঁব- 

মান হইয়া আকর্ণপূর্ণ আশীবিষ সদৃশ শত শর নিক্ষেপ করিলেন । রণ- 

শ্লাঘী বুকোৌদর ও তাহার বলবীধ্য স্মরণ করিয়া ভীষণ শরনিকর বর্ষণ 

করিতে আরম্ত করিলেন। তখন অশ্রখামা নিশিত শতরজালে বৃুকোদরেব 

কান্ম,ক ছেদন ও কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল ভীম- 

সেন অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পুর্বক শাণিত পাচ শরে তাহারে 

বিদ্ধ করিলেন । এইরূপে সেই রোষতাম্রাক্ষ বীরদ্বয় বর্ষাকালীন বারি- 

বণ মেপ্ধদ্বয়েব ন্যায় শরজাল বর্ষণ পুর্বক পরম্পরকে সমাচ্ছন্ন ও ভীষণ 

তলশবে পৃথ্িবীমগ্ডল কম্পিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন 

বর্ষষকাঁলীন মধাঙুগত দিবাকর সদৃশ প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র স্ববর্ণভূঘিত 

শরসন বিক্ষাবণ পূর্বক শরবষী বৃকোদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে 

লাগিলেন। তত্কালে তিনি যে কোন্ ময় সায়ক গ্রহণ, কোন্ সময় 

সন্গীন, কোন সময় আকর্ষণ ও কোন সময়ই বাঁ পরিত্যাগ করিতে লাগি- 

লেন, তাহা কিছুই নয়নগোচর হইল নাঁ। তাহার চাপমণ্ডল অলাতি- 

চক্রের ন্যায় জ্ঞান ভইতে লাগিল এবং টাপচাত সত্তর সহশ্র বাণ 'আকাশ- 

পথে শলভভশ্রেণীর ন্যায় শোভ1 ধারণ করিল। তখন বুকোদরের রথ 

(দ্রোণাস্রজের দেই শুব্ণময় শরাসনে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। হে 

রাজন! সেই সময় আমরা ভীমপরাক্রম তীমসেনের অদ্ভুত বলবীধ্ধয ও 
কাধা অবলোকন করিলাম । তিনি দড্রোণপুত্রের সেই শরবুষ্টি বারি- 

ধারার ন্যায় বোধ করিয়া তাহাব সংহারার্থ জুতীক্ষ সায়ক বর্ষণ করিতে 

, শাগিলণেন। তাতার স্বর্ণপৃ্, ভীষণ. শরাসন সমাকৃষ্ট হইয়া দ্বিতীষ 
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ইন্দ্রটাপের ন্যায় শৌভমান হইল এবং সেই চাগ হইতে সহশ্র সহজ সায়ক' 

বিনিগত হইয়। দ্রোণতনয়কে নমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল । 

হে মহারাজ! এইব্ধপে সেই বীরদ্বয় মহাবেগে শর বর্ষণ করিতে 

আরম্ভ করিলে, বোধ হইতে লাগিল যে, সমীরণও সেই শরবৃ্টির মধ্যে 

গ্রবেশ» করিতে সমর্থ নহে 1? তত্পরে দড্রোণনন্দন ভীমসেনের বিনাশ 

কামনায় কাঞ্চনমঞ্ডিত তৈলধৌত শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। বলবান 
ভামসেন বিশিখ দ্বারা অন্তরীক্ষে তাহার প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদন পূর্ব্বক 
দ্রোণপুব্রকে থাক্ থাক্ বলিয়া তাহার বিনাশাথ পুনরায় ভীষণ শর সমূহ 

বর্ষণ করিতে লাগলেন। তখন মহান্ত্রবেভ। অশখথামা অস্ত্র দ্বারা সেই 

ভীমনিম্মক্ত শরবৃষ্টি নিবারণ পুব্বক ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া 
তাহারে অনংখ্য শরে নিপীড়িত করিষ্লেন। তখন বলবান বুঝোদর 

চাপবিহীন হইয়া! ক্রোধভরে অশখামার রখের প্রতি সুদারুণ রথশক্তি 

শিক্ষেপ করিলেন। ড্রোণকুমারও পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্বক নিশিত 

শরনিকরে মহোক। সদৃশ সহসা সমাগত রথশক্তি ছেদন ধরিয়া ফেলি- 
লেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন স্দৃঢ় শরাসন গ্রহণ পুর্বক হাসিতে 

হাসিতে বিশিখ জালে অশ্বামারে বিদ্ধ কারে লাগিলেন। তখন দ্রোণ- 

তনর আনত পর্ধ শর দ্বারা ভীমসেনের সারথির ললাট বিদারণ করি- 

লেন। সারথি অশ্বামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়। অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ 

পূর্বৃধ বিমোহিত হইল। সারথি মোহিত হইলে অশ্থগণ ধ্ুদ্ধররগণের 
সনক্ষে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অপরাজিত অশ্বখাম। ভীমসেনকে, 
পলায়মান অশ্বগণ কন্তক সমর হইতে অপনীত অবলোকন করিয়! 
আহ্লাদিত চিত্তে বিপুল শঙ্খ বাদিত করিতে আরম্ত করিলেন। এই 
রূপে ভীমসেন পলায়নপরারণ হইলে পাঞ্চালগণ ও খুষ্টদ্যয়ের রথ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক শঙ্কিতচিত্ডে চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন ভ্রোণ 
তনয় সেই পলায়মান পাওবসেনাগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করত 

মহাতেগে তাহাদের পশ্চাৎ্থ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । তখন পাগুব- 

পক্ষীয় অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ অশ্বখ্খামার শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইর! 
ভীহমনে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। | 

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২০২। 
হে মহারাজ! এ সময় মহযুবীর ধনগ্য় সেই সম্্ত সৈন্যগণকে ছি 
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ভিন্ন দেখিয়। অশ্বখামাঁরে সংহার করিবার বাসনায় তাহাদিগকে নিবা 
রণ করিলেন। সৈন্যগণ অর্জুন ও বান্দেবের প্রযত্বে নিবারিত হইয়! 
তথার অবস্থান করিতে লাগিল। তখন একমাত্র ধনগ্তয় সোমক, যবন, 

মৎস্য ও অন্যান্য কৌরবগণের সছিত সমবেত হইয়া অবিলম্বে সিংহলা ্ গ,ল- 
ধবস ব্্থথানার নিকট গমন পুর্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র । তুমি পপুনরাস্ন 

আমারে তোনার সেই বল, বীর্ধ্য, জ্ঞান, পুকরুষকার, দিব্য তেজ এবং 

ধার্তরাস্্রগণের গ্রতি প্রীতি ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রদর্শন 
কর। এক্ষণে দ্রোণসংহারকারী মহাবীর ধৃষ্টদ্যমুই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ 

করিবেন; অতএব তুমি দেই কালানল তুল্য, 1বপক্ষগণের অস্তক সছৃশ 

ৃষ্টদ্যন্ের এবং আমার ও বাহ্থদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি 

অভিশয় উদ্ধত, আমি অদ্যই তোমার দপ চূর্ণ করিব। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সম্রয়। দ্রোণপুত্র অশ্বামা মহাঁবল পরা ক্রস 

ও সম্মানভাজন। অজ্ঞুনের প্রতি তাহার বিশেষ প্রীতি আছে এবং 

অজ্ঞুনও তাহার প্রতি সমুচিত সন্ভাব শ্রদশন করিয়া থাকে । অতুল 

দ্বীয় প্রিক্সথ। অশ্বখামাবে লক্ষ্য করি পৃর্ধে কখনই এরূপ কঠোর বাকা 

প্রয়োগ করে নাই; কিন্ত আজি কি নিমিভ তাহারে এরূপ কহিল? 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শর্ট বব যুধিষিরের সেই সমস্ত বাঁক্ষ্ে 
মহাবীর ধনগ্রয়ের মন্্রদেশ নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার 

চেদিদেশকঈর যুবরাজ, পুরুবংশীয় বৃহত্গ্ত্র ও মালবদেশীয় সুদর্শন নিহত 

এবং ধুষ্টদ্যক্স, সাঁতাকি ও ভীমসেন পরাজিত হইলে, পুব্বছুঃখ সমুদয় 

স্মতিপথে সমারূঢ হওয়াতে তাভাব অন্তঃবরণে অভূতপূর্ব ক্রোেব 
উদ্রেক হইল । এই নিমিত্তই তিনি কাপুরুষের ন্যায় সম্মানভাজন অথ্থ- 
থামার উপর নিতান্ত অগুপুক্ত অশ্লীল ও অপ্রিব বাক্য প্রয়োগ করিলেন । 

হে মহারাজ! আচার্ধযতনয় (ক্রাধোগপহতচিত ধনঞ্জয় কক এইরূপ 

অভিহিত হইয় তাহার ও বিশেষতঃ বাসুদেবের উপর সাতিশয় রোব, 

বিষ্ট হইলেন। তখন তিণিজ্সাটমন পুরঃসর বত্ুপহকারে দেবগণেবও 

ছুদধর্ধ বিধূম পাবক সদৃশ আগ্রের অন্ত্র গ্রন্থ পুবক' মন্ত্রপুত কবিয়া দৃশ্য 
ও অদৃশ্য শক্রগণের উদ্দেশে চত্র্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রের 

প্রভাবে নভোমগুলে জাঁলাকর।ল ভীষণ খ্রবুষ্টি প্রাভুভূুতি হইয়া অর্জুনকে 

পরিবেষ্টন করিল । এ সমন্নম গগনতল হইতে মহোক্কা সকল নিপভিত 
হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধো গরাঢ়তর অন্ধকার সহদা সেনাগণকে 

সঙ্গাচ্ছন করিল। *দিগ্গুল অপ্রকাশিত হইল। রাক্ষদ 'ও পিশাচগণ 
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সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অঁমঙ্গলস্থচক 

সবীরণ প্রবাহিত হইল । দিবাকর আর উত্তাপ প্রদানে সমর্থ হইলেন 
না। বায়সগণ চতুর্দিকে ভয়ঙ্গর রবে চীৎকার করিতে লাঁগিল। জলদ* 

জাল কুধিরধারা বর্ষণ পুবর্বক গভীর গর্জন করিতে আরম্ত করিল। 

তৎকাঞ্ল গে প্রভৃতি পশু পক্ষীও ব্রতপরায়ণ ষুনিগণ শান্তিলাভে সমর্থ 

হই,লন না। মহাভুত সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বোধ হইল 

যেন, কুর্য্যের সহিত সমুদ্ধায় বিশ্ব উদ্ভান্ত,ও জরাবিষ্টের ন্যায় নিতান্ত 

সম্তপ্ত হইভেছে। মাতঙ্গগণ অন্ত্রতেজে সাতিশয় সন্তপূ হইয়া তাহ! 

হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্বক ভূতলে 

নিপতিত হইতে ল।গিল। জলাশয় সমুদয় সন্তপ্ত হওয়াতে তন্মধাস্থিত 
জীব জন্তগণ তেজঃগ্রাভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া ক্লোনরূপেই শাস্তিলাভে সমর্থ 

হইল না। তখন দিম্বগুল, নভোমগুল ও ভূমগুল হইতে বিনতান্ৃত 
ও পবনের ন্যায় বেগবান্ নানাবিধ সায়কনিচয় প্রাছুভূতি হইতে লা- 
গিল।- শক্রগণ মহাঁবলশালী ড্রোণাম্মজের বজবেগ তুল্য সেই সমস্ত - 

সায়ক দ্বারা সম"্হত ও দগ্ধ হইয়া বিদগ্ধ মহীরুহের ন্যায় নিপতিত 

হইল । উন্নতদেহ কুপগ্তরগণ শরানলে দগ্ধ হইয়া মেধেন্ব ন্যায় গভীর গর্জন 

করঠ ধরাঁতণে নিপতিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কতকগুলি কানন- 

নধ্যে দ্বাবাপ্বি পরিবৃত হইয়াই যেন ভশ্বব্যাকুলিত চিত্তে চীৎকাঁর করত 

ধাঁলনান হইল । অশ্ব ও রথ সমূহ অরণ্য মধ্যে দাবাগ্রিদগ্ধ মহীরুহইশিখরের 

শ্যয় দৃষ্ট হইতে লাগিল, অসংখ্য রথ ভম্মীভূত হইয়া ধরাতলে নিপন্ঠিত ' 
হইল । এইরূপে জাজল্যমান হুতাঁশন প্রলরকালীন সম্বর্ভক অনলেব ন্যায় 

সেই পাগুবসেন। দগ্ধ কবিতে লাগিল। | 

হে রাজন! আপনার পক্ষীয় বীরগণ এইবপে অশ্বথামার শর প্রভাবে 

পাঁগবসৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া ভ্বষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পৃর্ববক 

অবিলম্বে তুর্য্যধ্বণি করিতে আরন্ত কবিলেন। তখন চতুর্দিক অন্ধকারে 

সমাচ্ছন্ন হওয়াতে মহাবীর ধনগ্ুয় এবং সমুদ্বায় সৈন্যগণকে আর কেহই 

দেখিতে পাইল না। হে মহারাজ? দ্রোণতনয় অশ্বখাম1 তৎকালে ক্রোধ- 
ভরে যেরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, আমরা আর কখন সেরূপ 

অস্ত দর্শন বা শ্রবণ করি নাই । 

এইবপে অশ্বখাঁমার শরজাল প্রভাবে সৈন্যগণ সাতিশয় নিপীড়িত 

হইলে, মহাবীর ধনঞ্জুয় উহা প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্গান্ত্ পরিত্যাগ 
করিলেন। তখন ক্ষণকাঁলমধ্যে সেই গাঢ় অন্ধকার তিপ্সোহিত ও দিঘুগুকস: 
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স্টনিম্্প হইল। স্থুণীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন আমরা 
সেই অক্ষৌহিণী সেন। অস্ত্র প্রভাবে দগ্ধ ও গুপ্তভাবে বিন দেখিলাম । 
অনন্তর মহাবলশালী ধনপ্রয় ও বাসুদেব ঘোর অন্ধকার হইতে মুক্তি- 
লাভ করিয়া] অঙ্ষত শরীরে পতাকা, ধবজ, রথ, অশ্ব, অন্ুকর্ষ, ও আযুধের 

সহিত হ্বশোভিত এবং আকাশমগুলে চক্্রার্কের ন্যায় নিরীঙ্ষিনত হই- 
লেন। এসময় পাগুবগণ পরমাহ্লাদিত হইরা ক্ষণকাল মধ্যে তুমুল 

কোলাহল ত্রবং শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনি করিতে লাগিলেন । উভয়পক্ষীয় সৈন্য" 

গণ কৃষ্ণার্জনকে তেজঃনমাচ্ছন্ন 'মবলোকন করিয়া] নিহত বলির! অবধারণ 

করিয়াছিল; এক্ষণে এ বীরদ্বয়কে অক্ষত দেখিরা জষ্টচিত্তে শঙ্খধবনি 

করিতে লাগিল। তখন কৌরবপক্ষীয়েরা পাগুবদিগকে পরমাহলাদিত 
দেখিয়। বৎ্পরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর অথথাম। বাস্থ- 

দেব ও অজ্ঞুনকে তেঙ্জোবিমুক্ত অবলোকন করিয়া ছুঃখিতাস্তঃকরণে 
তদ্থিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরে শোকাকুলিতচিন্তে বিষ্নমনে 

দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শরাসন পরিত্যাগ পুব্বক মহাবেগে 

রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়। “অহোধিকৃ ! সমুদাঁয়ই মিথ্য।” বারম্বার এই 
কথ। উচ্চারণ করত, রণস্থল হইতে মহাবেগে গষন করিতে লাগিলেন । 

গমনকাঁলে জলধর শ্যামলবেদবিতক্ত1 ভগবতী বাঁগদেবীর অধিষ্ঠান স্বরূপ 

ব্যাসদেব তাহার সন্মুখে আবিভূতি হইলেন । দ্রোণতনয় মহাম্সাঁ ব্যাস- 

দেবকে “অবলোকন পূর্বক অভিবাদন করিয়া! দীনভাঁবে ক্ষীণকণ্ে 
কহিলেন, ভগবন্! "আমীর অন্রকি নিমিত্ত নিষ্ষল হইল? কোন মায়! 
প্রভাবে বা আমার কোন ব্যতিক্রম হওয়াতে এই অক্ত্রশক্তির অনিয়ম 

সংঘটিত হইয়াছে ? ভাঁহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ল1। বাক্ু- 

দেব ও ধনঞ্য় যে লীবিত আছেন, ইহা অন্তি আশ্র্যা ॥ যাভ] হউক, 
কালকে অতিক্রম করা অতি হুংসাধ্য। আমি অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, কি 

অন্সর, কি গন্ধবর্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষম, কি সর্প, কি পক্ষী ও কি মনুষা 

কেহই উহ নিক্ষল করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এক্ষণে সেই আম1ব 

প্রযুক্ত মর্মবিঘাতী অদ্র কেবল এই অক্ষৌহিণী' সেন বিনাশ করিয়া 

প্রশান্ত হইল। মর্ত্যধন্ম পরায়ণ কৃষ্ণ ও অজ্জুন কি নিমিত্ত উহাতে বিনষ্ট 

হইলেন নাঁ। হে ভগবন্! 'মাপনি উহার স্বক্ষপ আমার নিকট কীর্তন 

করুন। | 

মহাত্মা বেদব্যাস ভ্রোণভনয় অশ্বথাম। কর্তৃক এইবপে প্রার্থিত হইয় 
তাহাকে কহিলেন দ্রোগতনর ! তুমি বিন্ময়ান্বিত হইয়া আমারে যে গুরু" 
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তর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা কীর্তন রুরিতেছি অবহিত হইয়] শ্রবগ 
কর। পূর্বকাঁলে পূর্বতন লোকদিগেরও পূর্ববজ, বিশ্বকর্া ভগবন্ নারায়ণ 
কার্ধ্য সাঁধনার্থ ধর্মের পুত্র হইতে জন্মগ্রহণ করেন । সেই স্থর্য্য ও অনল 

প্রতিম কমললোচন মহাঁতেজ1 হিমালয় পর্বতে প্রথমতঃ ষষ্টিলক্ষ যষ্টি সহমত 

বৎসর উদ্ধবাু হইয়া ৰাঁযুক্ষণ পূর্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করত আত্মারে 

পরিশুক্ষ করিয়াছিলেন। তদত্তর তিনি পূর্বাপেক্ষ! দ্বিগুণ কাল অন্য 
কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া তেজঃপ্রভাবে €রাদসী পরিপূরিত করিলেন 

পরিশেষে সেই ভতপপ্রভাবে নিতান্ত নিলেপ হইয়। একান্ত ছূর্নিরীক্ষ্য 

দেবাদিদেব বিশ্বত্রষ্টা জগৎ পতি পশুপতির দর্শন লাভে কৃতকার্ধা হইলেন । 

ত্রিপুরাস্তক মহাত্মা! ভ্রিলোচন সর্বধদেবের প্রভূ; তিন সুক্ষ হইতেও শৃগ্মত্তর 

ও মহৎ হইতে ও মহত্তর; তিনি রুদ্র, ঈশান হর, জটাজুটধারী চৈতন্য 

স্বরূপ এবং স্কাবর জঙ্গমের নিদাঁনভূত; তিনি শুভ্র, ছুর্মিবা র, তিগ্মমন্ুযু, সর্ব 

সংহারক, প্রচেতা, অনন্তবীর্যা এবং দিব্য শরাসন ও তূণীর, ছিরণ্য বন্ধ, 

পিনাক, বজ, শৃল, পরশু, গদা, সুদীর্ঘ অসি ওক্মুলধারী। সর্প তাহার 
যজ্ঞোপবীত, পরিধেয় ব্যাতচর্ম, কে দণ্ড, ও বাহুতে তাঙ্গদ; তিনি সতত 

ভীব সংঘে পরিবৃই, অদ্বিতীয় পুরুষ এবং তপগ্যার নিধান। বৃদ্ধেরা ইষ্ট- 

বাকা দ্বার! সতত তাহার স্তব করিয়া থাকেন । তিনি স্বর্গ, মর্ভয, চন্দ্র, কু, 
বাঁযু, জল, অনল, এবং এই জগতের পরিমাণ । ছুবাঁচাবেরা কখনই নেই 

মোক্দাত। ব্রন্গদ্বেধানিহস্তা আদিপুকষের দশনে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ 

চিত্র ব্রাঙ্গণগথ বিশোক ও নিষ্পাপ হহলে আাহার দশন লাভে সমর্থ হন। 

হে ভারদ্বাজতনয় ! ভগবান্ নারারণ সেই তেগ্জোনিধান অক্ষমালাধারী 

পার্বতীর সহিত ব্রীড়মান অন্ধকহস্ত। বিরূপাক্ষকে দর্শন করিয়া স্ৃষ্টচিত্তে 

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্বক ভক্তিভাঁবে তাহার স্তব করিতে আরন্ত করিলেন। 

হে আদি দেব! হে বরেণ্য ! দেবগণেরও পুব্বজ সবে সমস্ত গ্রজাঁপতি এই 

পৃথিবী রক্ষা করিতেছেন, তাহারা] সকলেই তোমাপ দেহসভভত। তুমি 
সুর, অনুর, গন্ধবর্ব, ক্ষ; রক্ষ, পিশাচ, নাগ, নর, স্তপর্ণ প্রস্থতি বভবিধ 

জীবগণের সৃষ্টিকর্তা । তোমার নিমিত্তই ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, বিশ্ব কর্ম, 
সোম ও পিতৃলোৌক সকল স্ব স্ব কার্য সাধন করিতেছেন। বূপ, জ্যোতি, 

শব, আকাশ, বায়ু, স্পর্শ, আজ্য,' সলিল, গন্ধ, উব্বীকাল, ব্রহ্ষা ব্রাহ্মণ, 

বেদ ও চরাঁচরবিশ্ব তোমা হইচে সমুভূক হইয়াছে । তোমার প্রভাবে, 

জলরাশি পৃথক্ পৃথক অবস্থিতি করিতেছে; কিন্ত প্রলয়কাল উপস্থিত 
হইলে সমস্তই একাকার হয়। মন্ট্রধী বুযুক্তি জীবগণের এই উৎপত্তি ও 
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লয় অবগত হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুণি স্বরষ্প্র- 
কাশক সত্যন্বরূপ মনোগম্য জীবাত্ব। ও পরমাত্বীরূপ ছুইটী পক্ষী, চতুর্বধ 
ৰাক্যবূপ শাখ। সম্পন্ন পিপ পল বৃক্ষ, এবং পঞ্চ মহাভূত, মন ও বুদ্ধি এই 

সীঁতু ও শরীর প্রতিপালক অন্য দশ ইন্ড্রিয়বূপ রক্ষকের স্থজন করিয়াছ। 

কিন্ত তুমি এ সকল হইতে স্বতন্ত্র। তুমি অনস্তস্থ প্রযুক্ত অনির্দেশ্য, ভূত, 

ভবিষাৎ ও বর্তনান এই কাঁলত্রয় তোমারই সৃষ্ট এবং তোমা হইতেই 
সপ্ড ভূবন ও বিশ্ব উৎপন্ন হুইয়াছে। হেদেব! আমি তোমার নিতাস্ত 

ভক্ত, এক্ষণে প্রার্থনাকরি, তুমি আমার প্রতি কপ! দৃষ্টি প্রদান কর। 

তুমি বিপর্ষের 'ও বিপক্ষ, এক্ষণে আমার প্রতি অন্রগ্রহ প্রকাশ কর। 

বিপক্ষতাচরণ করিও ন1। তুমি বৃহৎ প্রকাশস্বরূপ ছুক্েয় ও আত্মা; লোকে 

তোমার ৩ত্ব অবগত হইলেই ভোমারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

হে দেবেশ! তুমি সব্বজ্ঞ ও স্বধন্ম বেদ্য; আনি তোমারে অর্চন! 

করিবার নিমিত্ত তোমার স্ততিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অবি- 
কত চিত্তে আমারে আমার অভিল'ষিত ছুলভ বর প্রদ্বান কর। 

হে ্রাণনব ! নারায়ণ, অচিন্তাত্মা পিনাকপাণি নীলব্কে এই- 
পে শ্বব কমে, তিনি তাহাকে বর প্রদান করত কহিলেন, হে নারা- 

রণ! সামি তোমার প্রতি প্রীত হনয়া কহিতেছি যে, মানব, দেব, দানব 

ও গন্ধব্বগণের মধ্যে কেহই তোমার তুলা বলশাঁপী হইবে না। দেব, 

অনুর, উরগ, পিশাচ, গন্ধব্ব, নর রাক্ষন বা! স্ুপর্ণগণ বিশ্ব মধ্যে কেহই 
তোমারে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তুমি সমরাঙ্গনে আমা হইতে 

অধিক পরাক্রমশালী হইবে; আমার প্রসাদে কোন ব্যক্তিই কি শক্ত, কি 

বজ্জ, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি আর্ধবস্ত, কি শুফ পদার্থ, কি স্কাবর, কি জঙ্গম- 

দ্রব্য কিছুতেই তোমার ক্লেশোধ্পাদন করিতে সমর্থ হইবে নাঁ। হে ভার- 

দ্বাজতনয় ! পুর্রবকালে হৃধীকেশ এইন্ধপ বর লাভ করিরাছিলেন । এক্ষণে 

তিনিই বাসুদেবরূপে মায়! প্রভাবে সমুদ্ায় জগন্মগুল মুগ্ধ কবিয়! বিচরণ 

করিছ্েছেন। মহাআ্সা ধনগ্তুয় তাহ! অপেক্ষা মন্য নহেন। উনি সেই 

নারায়ণের তপঃ প্রভাবে সঞ্জাত নরনাম। মহর্ষি এঁ দুই মহাত্মা! অদ্য 

দেবগণের ও শ্রেষ্ট । উইারা লোকধাত্রা বিধানের নিমিত যুগে যুগে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। .হ5 মহ'মতে !' তুম সেই কন্দ্াীএবং তপোৰলে 

তেজ ও রোষধুক্ত হইয়। 'কুদ্রদেবের অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। ভূমি 

পূর্ব জন্মে একজন দেবতুল্য ৰিজ্ত ছিলে । তুমি এই জগণ্ডকে মহেশ্বরময় 

4৪বাধ কৰিয়। তাহার প্রিক্ষচিবীর্ধায় নিয়ম দ্বারা আত্মারে পরিক্রিষ্ট এবং 



দ্োণ পর্ব । ৫৩৫ 

পরম পবিত্র মন্ত্র জপ, হোম ও উপহারাদি দ্বারা সেই দেবাদিদেবকে 

অর্চিত করিয়াছ। ভগবান্ রুদ্রদেব তোমার পুজায় প্রীত হুইয়। তোমা" 

রেও অভিমত উতকুষ্ট বর সকল প্রদান করেন। কৃষ্ণ ও ধনগীয়ের জন্গ, 

কর্ম ও তপস্যা যেনূপ উৎকৃষ্ট, তোমারও তন্রপ। তাহার! যেরূপ যুগে 

যুগে ট্বেবাদিদেবকে লিঙ্গে অচ্চন। করিয়াছেন, তুমি ও সেইরূপ করিয়াছ। 

যিনি মহাদেবকে সর্ধরূপ অবগত হইরা সতত শিবলিঙ্গ অর্চনা! করিয়? 

থাকেন, ইনি সেই রুদ্রপ্তত ও কুদ্রভক্তৎ কেশব । উহাতে আত্মযোৌগ ও 

শান্্রযোগ নিরন্তর বিদ্যমান আছে । দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ পর 

লোকে ভত্কৃষ্ট স্বান লাভার্থ সতত স্বাহার অচ্চনা করিয়। থাকেন। 

ভগবন.বান্দেব শিবলিঙ্গকে সর্বভূতেকু উত্পত্তিকারণ জানা সতত 

অচিন! করেন, মহাত্মা বৃষভধ্বপ্রও কৃষ্ণের *গ্রতি বিশেষে প্রীতি প্রদশন 
করিস থাতেন ; অতএব বিবিধ যজ্ঞান্তষ্ভান পুকঝ্বক মহামতি | বাসদেবের 

অর্চনা কর! অবশ্য কর্ভব্য। 

হে রাজন্। জিতেক্দির মহারথ দ্রেণাত্মজ বেদব্যাসের সেই বাক 
শ্রবণ করিয়। কুদ্রদেবকে নমস্কার ও কেশবকে মহান. বলিয়া বোধ করিতে 

লাশিলেন। তখন তাহার গাত্র পুলকিত হইয়। উঠিল। তিনি ততৎপরে মহর্ষি 

বেদব্যাসকে অভিবাদন পৃর্বক সৈন্যমধ্যে প্রত্যাগত হইয়া অবহার করি- 
লেন। সেই সময় পাঞ্বগণও অবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন 

এইন্পে বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ ভ্রোণাচার্ধ্য পাচ দিনমাত্র যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য 
সৈন্য বিনাশ পূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সমরাঙ্গনে আচার্য্য 

বিনষ্ট হওয়াতে কৌরবগণের ছুঃখের আর পরিসীম1 রহিল ন1। 

ব্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২০৩। 

ধতরাষ্ট কহিলেন, হে সঞ্জয়! অতিরথাগ্রগণ? দ্রোণ খুষ্টহ্যক্স কর্তৃক: 

বিনষ্ট হইলে পাওব ও বৌরবগণ কি করিল? তাহা আমার নিকট কীর্তন 

কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! 'দ্রোণাচাধ্য নিপাতিত ও কৌরবর্নণ 

সমরপরাম্মুখ হইলে, কুস্তীতনয় অর্জুন হ্ীয় বিজয়াবহ অন্তত ব্যাপার 

অবলোকন কদিয়। যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত ব্যাসদেবকে জিজ্ঞানা করলেন, 

হে ভগৰ্ন! আমি বৎকাঁলে *সংগ্রমে সুনিশিত * শরনিকরে শজলাঙে 
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প্রবৃত্ত হইপ্লাছিলাম, তত্কালে পাঁবকসন্নিভ কোন পুরুষকে আমার অগ্র” 
'্ঞাগে অবলোকন করিলাম ॥ তিনি শূল উত্তোলন পূর্বক যেষে দিকে 
ধাবমান হইলেন, সেই সেই দিকের শত্রগণ নিহত হইতে লাগিল। সেই 
ময় সকলে জ্ঞান করিল যে, আমা হইতেই সমুপায় সেল! ভগ্র হইতেছে। 
কিন্ত বস্তুত আমি তৎকালে কেবল দেই হুতাশনসন্নিভ পুরুষের গশ্চৎ- 
ভাগে 'অবস্থান পূর্বক তত্কর্ক ভগ্ন দৈনাগণকে নিপীড়িত করিয়াছি। 

হে মহ্র্ষে! সেই সূর্যের নায় তেজ£সম্পন্ন শুলপাণি মহাপুরুষ কে? আমি 
দেখিলাম, তিনি ভূতলে পাঁদস্পর্শ ব শুল পরিত্যাগ করিলেন না । তাহার 

তেন্গঃপ্রভাবে শুল হইতে সহম্্ সহস্র শূল বিনির্গত হইতে লাগিল। ব্যাস 

দেব কহিলেন, হে ধনগ্য় ! তুমি ব্রহ্মা» বিষুণ ও রুড্রের নিদান স্বরূপ, সর্ব. 
শরীরণারী, ত্রিলোক্য শরীর,*সর্ধ লোক নিয়ন্তা, তেজোময়, দেবাদিদেব 

মহাদে বকে দর্শন করিয়াছ। হে মহাত্মা ভুবনব্যাপী, জটিল, মঙ্গলদাঁয়ক, 
ত্রিনেত্র, মহাভূজ, রুদ্র, শির্দী, চীরবাসা, স্থাণু, বরদাত1, জগত্প্রধান, 

জগদীনন্দ কর জগদযোনি, বিশ্বাম্মা, বিবঅষ্টা, বিশ্বমূর্তি, বিশ্বেখবর, কর্মের 

ঈশ্বর, শন, স্বয়ন্ত, ভূতনাথ, ভ্রিকালতষ্টা, যোগণ্বরূপ, যোগেশর, সর্ব" 

লোকের ঈখর, র্মশ্রেষ্ঠ বরষ্ট, পরনেষ্ি, ছুজ্ঞয়। জ্ঞানাদা, জ্ঞানস্বরূপ, 
জ্ঞানগম্য, লো কত্রয়ধিধাতা, লোপত্রয়ের আশ্রয়, জন্মমৃতু[রাঁবিহীন ও 

উক্তগণের বাঞ্ছিতপ্রদ, ভুমি সেই দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও । বামন, 

জটিল, মু, স্বন্বগ্রীব, মহোকার, মহোত্সাহ ও মহাকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ 
'বিকূৃভ বেশধ। রী, বিকৃহাস্য প্রাণিগণ তাহার পারিষদ। তিনি তাহাদের 
কর্তৃক পুজিত হইয়। প্রসন্ন চিন্তে হোনার অগ্রে গমন করিয়া! থাকেন। 

সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুরূপধর মহ।ধন্সদ্ধর মহেশ্বর ভিন্ন আর 

কোন. ব্যক্তি মণ্াবীর অশ্বথামা, কপ ও কর্ণের রক্ষিত মেনাগণকে 

পরাভৃত করিতে বাসনা করিতে পারে বাহা হউক, মহাত্ম! 

মহেশ্বর অগ্রে অবস্থিত হইলে, কোন ব্যক্তিই সংগ্রামে অবস্থান 

করিতে সমর্থ হয় না। এই ত্রিলোক মধ্ো 'তাহার সমান আর 

কেহই নাই। মহাদেব কোপাবিষ্ট হইলে, তীহাঁর আগমনেই অসংখ্য 

সৈন্য নিহত ও কম্পিত হইয়1 থাকে । স্বর্গে সুরগণ নিরস্তর তাহারে 

মস্কার করেন। যে সমস্ত স্বর্গ 'লাভোপযুক্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য 

মানবগণ সেই উমাপতি মহাদেবের অর্চন! করিয়া থাকেন, তাহারা 

ইহুলোকে সুখ সচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া পরলোঁকে সগতি লাভ 

করেদ, সন্দেহ নাই। অতএব হে অর্জন! তুমি সেই রুদ্র, নীল- 
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কঠ, সুক্ষ, দীপ্ততম, কপদর্খ করাল, পিঙ্গলাঁক্ষ, বরদ, বাঁম্য, ্ক্তকেশ, 

সদাচার নিরত, শঙ্কর, কল্যাণকর হরিনেত্র, স্থাণু, হরিকেশ, কপ, ভাঙ্কর 

স্থতীর৫থ, দেবদেব, বেগবান, বহুরূপ, শ্রি়, প্রিয়বাঁসা, উষ্কীষধর, সুবক্তু, 

বৃষ্টিকর্তা গিরিশ, প্রশাস্ত, যতি, চীরবাসা, সুবর্ণালস্কতবাছু, উগ্র, দিকৃ- 
পতি, পর্জন্যপতি, ভূতপতি, বৃক্ষপতি, গোপতি, বৃক্ষাবৃতদেহ, সেনানী, 

তন্তর্যামী, ক্রবহস্ত, ধন্ুর্ধর, ভার্গব, বিশ্বপতি, খুঞ্জবানা, সহশ্রমস্তক, সহশ্র- 

নয়ন, সহ্ত্র বাহু ও সহশ্রচরণ ভূতভাঁবন ভগবানকে নিরন্তর নমস্কার 

কর। যিনি ৰরদ, ভুবনেশ্বর, উমাঁপতি, বিরূপাক্ষ, দক্ষজ্ত বিনাশন, 

প্রজাপতি, অনাকুল, ভূতপতি, অব্যয়, কপদ্দী, ব্রহ্মাদির ভ্রাময়িতা, প্রশত্ত- 

গর্ভ, বুষধ্বজ, ত্রিলোক্য সংহারমমর্থ, ধন্মপতি, ধর্মপ্রধান, ইন্দ্রাদির 

শ্রেষ্ঠ, বৃষাঙ্ক ধার্িকগণের বহু ফলপ্রদ, সাক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপ, যোগধশ্মৈক- 

গমা, শ্রেষ্ঠ, প্রহরণধারী, ধর্্মাআ্া, মহেশ্বর মহোদর, মহাকায়, দ্বীপচর্ 

বাসা, লোকেশ, বরদ, ব্রহ্গণ্য, ব্রাহ্গণপ্রিয়, ত্রিশূলপাণী, খড়াচন্মধারী 

পিনাকী, লোকপতি ও ঈশ্বর । তুমি সেই মহাদেব মহাদেবের শরণাপন্ন 

হও । আমি সেই চীরবাস! শরণ্য ঈশাদেবের শরণাপন্ন হইলাম । সেই 

বৈশ্রবণ সখ।, সুরেশ, সুবাস, সুব্রত, সুধন্বা, প্রিয়ধন্ব!, বাণস্বরূপ, মৌন 

স্বরূপ, ধন্ুংস্বরূপ, ধনূর্বেদগুরু, উগ্রাযুধ, দেব, স্ুরাগ্রগণ্য বহুবপ, 

বহুধন্ুদ্ধর, স্থাণু, ত্রিপুরঘ্ব, ভয়েনেত্রত্ন, বনম্পতির পতি, নরগণের 

পতি, মাতৃগণের পতি, গণপতি, গৌপতি, যজ্ঞপতি, জলপতি, ,দেবপতি, 

পৃষ্ণোদস্ত ৰিনাশন, ত্যন্বক, বরদ, হর নীলক ও শ্বর্কেশ ভগবানকে 

নমস্কার। | 

হে ধনঞ্জয়। এক্ষণে আমি আপনার জ্ঞান ও শ্রবণাহ্ুনারে তাহার 

দিব্য কর্ম, সমুদায় তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি্ 

কোপাবিষ্ট হইলে সুর, অন্থুর, গন্ধবর্ব ও রাক্ষপগণ পাতালগত হইয়াও 
পরিত্রাণ পায় না। পুর্ধে দক্ষরাঁজ যজ্ঞের সমুদায় সামগ্রী আহরণ করিয়! 
বিধি পূর্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন । মহাদেব কুপিত ও নির্দয় হইয়। 
তাহার যজ্ঞ ধ্বংস করত বাণ পরিত্যাগ পূর্বক ভীষণ নিনাদ করিতে 
লাগিলেন। তখন স্থরগণ কেহই শাস্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাহারা 
মহেশ্বরকে কুপিত ও সৃহস। যজ্ঞ বিনষ্ট দর্শন এবং তাহার জ্যানির্ধোষ' 
শ্রবণ করিয়। নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদায় সরান 
নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকালে দলিল রাশি সংক্ষুব্ধ 
বহন্ধরা কম্পিত, পর্ধত ও দিক সকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত 
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হইতে লাগিল। গাঁ অঞ্ধকীর প্রাছুভূতি হওয়াঁতে সমুদাঁরই অগ্রকাশি 
হইল । কৃুর্ধ্য প্রভৃতি সমুদয় জ্যোতিঃপদার্থের প্রভ1 ধ্বংস হইয়া গেল। 
খধষিগণ ভীত ও সংক্ষুব্ধ হইয়। আপনাদ্িগের ও প্রাণিগণের মঙ্গলার্থ 

শ।স্তি কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । শর সময় হ্র্্যদেব যজ্ভীয় 

'পুরোভাস ভক্ষণ করিতেছিলেন, শঙ্কর হাস্য মুখে তাহার নিকট ধাবমান 

হইয়া? তাহার দশনোৎ্পাটন করিলেন। দেবগণ তদ্দর্শনে কম্পিত কলে- 
বর হইয়া তাহার চরণে. প্রণিপাত পূর্বক ফঙ্ঞস্থল হইতে পলায়ন 
করিতে লাগিলেন। মহাঁদেব তাহাতে ও ক্ষান্ত না হইয়] পুনরায় 
দেবগণের প্রতি স্ফ,লিঙ্গ ও ধূমপুর্ণ সনিশিত শরজাল সন্ধান করিলেন। 
তখন দেবগণ তাহারে প্রণাম করত তাহার নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ যজ্ঞ 

ভাগ কল্পিত করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ট্কলাঁসনাথ 
কোঁপ পরিত্যাগ পূর্বক সেই যজ্ঞ পুনঃস্থাপন করিলেন 1 হে ধনঞ্জয় ! 

সুর্গণ তদবধি তাহার নিকট নিতাত্ত ভীত হইয়া আছেন; অদ্যাপি 
তাহাদের ভয় দূরীভূত হয় নাই। 

পুর্বকালে স্বর্গে মহাবল পবাক্রান্ত অস্থরগণের সুবর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ 
নির্মিত তিনটি পুর ছিল। কমলাক্ষ স্ুবর্ণময়, তারকাক্ষ রজতময় ও 

বিছ্বান্মীলী লৌহময় পুর অধিকার করিত। পুরন্দর সমুদয় অস্ত্র দ্বারা ও 
এ পুবত্রয় ভেদ করিতে পারেন নাঁই। অনস্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাঁত্! 
মহেশ্বরেন শরণাপন্ন হইয়। তাহরে কহিলেন, হে প্রভে! ! এই ত্রিপুর- 

নিবাসী অস্থরত্রয় ত্র্গার বরে গর্রিত হইয়। লোঁকসকলকে নিতান্ত নিপী- 
ডিত করিতেছে । হে দেবদেবেশ ! আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি 

ইহাদিগের বিনাশ সাধনে সমর্থ হইবে না। অতএব আপনি স্বয়ং ইহা, 

দিগকে বিনাশ করুন ১ তাহ হইলে সর্কার্য্যে পশুগণ আপনার ভাগে 

নিয়োজিত হইবে। 

হে অজ্জুন। দেবগণ এইরূপ কহিলে, ভগবান ভূতভাবন তাহা 
দ্রিগের হিতার্থ তাঁহাদের বাক্য স্বীকার করিলেন এবং সেই ত্রিপুর নিপা 
তনার্থ গন্ধমাদন ও বিদ্ধাচলকে বংশধ্বজ, সসাগর1 সদৃশ ধরিত্রীরে রথ, 

নাগরাজ অনস্তকে অক্ষ, স্তর্যা ও চন্জরমারে চক্রঃ এলাপত্র ও পুষ্পদস্তকে 

অক্ষকীলক, মলয়]চলকে যুপ, তক্ষ্ুককে- যুগবন্ধন, ভূতগণকে যোক্ত, 

চারি বেদকে চাঁরি অশ্ব, ,উপবেদনিচয়কে ক্ষবিকা, সাবিত্রীরে প্রগ্রহ, 

ও'কারকে প্রতোদ, ব্রহ্মারে সাঁরথি,*মন্দর পর্বতকে গাঁভীব, বাস্ুকীরে 
“সুপ, বিষুরে উত্কৃঈ শর, অগ্নিরে শা, জুনিলকে শরপক্গ, বৈবস্বত যমকে 
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গুঙ্ধ, চপলারে সিজিত ও দের পর্ধবহকে ধরজ করিয়া সেই দিব। রথে 

আরোহণ পুরঃসর এক অপ্রতিম ব্যহ নির্মাণ পুর্ধক দেবগণ ও খাষিগণ 
কতৃক সংস্তত হইয়| সেই ব্যহমধ্যে অচলের ন্যায় সহজ বৎসর অবস্থান 

করিলেন । পরিশেষে সেই পুরত্রয় অন্তরীক্ষে একত্র মিলিত হইলে তিনি 

ত্রিপর্ক*্যুক্ত শল্যে উহা ভেদ করিলেন । তখন দ্বানবগণ সেই ত্রিপুর ব! 

ভ্রিলোচনের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করিতে মমর্থ হইল না। এ সময 
নেই কালাগি, বিষ ও সোম সংযুক্ত শল্য ছার! ত্রিপুর দগ্ধ হইতে আস্ত 

হইলে পাঁব্ধতী বালকরূপধারী মহাঁদেবকে ক্রোড়ে লইয়া! মেই পথ 

দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তিনি দেখশণের মনের ভাব অবগত হইবাস্ 
মাননে কহিলেন, হে দ্রেবণাণ। আবার ক্রোড়ে কে অবস্থান কাবি- 

তেছে। তখন দেবরাদ উন্ত্র ছুক্দেবক্রথ্ধে সেই বালকের উপর জঙ্রয়্ 

পরবশ হইয়া অবজ্ঞা প্রকাশ পুর্ব বজ্জ নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন । ভগ. 

বান্ ভূতনাথ তদর্শনে ঈষৎ ছাসা করিয়। তাহার বজনংঘুপ্ত বাহ স্তপ্তিত 

করিলেন। পুবন্দর এইনধপে সেই বালকরূপী মহাদেবের প্রভাবে 

স্তপ্তিত বাহু হইয়া স্ুবগণ সমভ্ডিব্যাহারে সরে ব্রহ্মার সমীপে মহপন্থিত 

হইলেন। তখন স্থরগণ বক্ষারে প্রণ্পাতি করিয়া ক্ৃভাপ্রলিপুটে কিং 

লে, হে ত্রন্মন! আমরা পাব্বতীব ক্রোড়ে বাণকদপধাদী এক অঞ্রুত 

জীবকে অবস্থিত দেখিয়া উহার অভিবাদন করি নাই । বালব, আগা 

দের সেই অপরাধে ক্রুদ্ধ হইনাঁ যুদ্ধ না করিয়াও অবনীলাক্রমে আমা- 
দিগকে পুবন্দরের সহিত পরাজিত করিক়াছেন। আমরা সেই বালকের 

বৃভান্ত জিজ্ঞ/সা করিতে আপনার নিকট আগমন কখিয়াছি | 

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য ব্রহ্মা দেবগণের সেই বাক্য অবণপুর্বক মোঁগুপ্র হবে 

সেই 'অমিভতেজ1 বালককে ভ্িলোচন জানিতে পারিয়া উন্দ্রাদি দেখ- 

গণকে কহিলেন, হে স্থুরগণ! সেই বালক এই ঢখাঁচর জগতের প্রঃ 

ভগবান্ ভূতভাবন মহেশবর । তাহা অপে্গা আর কিছুই গ্রে্ঠতর পদাথ 
নাই। তোমরা পাক্বভীর ক্রোড়ে যাহারে নিপীগণ করিয়াছ, ভিনি সেই 

পার্বভীর নিমিত্তই বালকরূপ ধাবণ করিয়াছেন ) অতএৰ চল, আনর। 

সকলে তাহার নিধ্ট গমন করি । তিনি সব্বনেখর দেবাঁদিদেব্. মহা. 

দেব। তোঁমরণ সকলে সেই বালক সদৃশ ভুবনেশ্বরকে আ্ঞাত হইন্ডে 
সমর্থ হও নাই। ৃ্ 

লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে এই কথা বণিয়া মহেখরের নিকট 

গমন ও ত্বাহান্সে অবলোকন পুর্দক সর্বশেষ অন্ভব কদিয়! বদনা করত 
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কহিলেন, হে দেব! তুমি এই তুবনের যজ্ঞ, গতি ও শ্রেষ্ঠতর ব্রত। তুমি 
ভব, তুমি মহাদেব, তুমি ধাম ও তুমিই পরম পদ। তুমি এই চরাচর 
বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। হে ভগবন! হে ভূতভব্যেশ! হে লোকনাথ! 

হে জগতৎপতে ॥ তুমি তোমার ক্রোধারদ্দিত পুরন্দরের প্রতি কপাবলোকন 
'কর। 

হে ধনঞ্রয়! ভগবান, শহেশ্বর ব্রহ্গাঁর বাক্য শ্রবণে প্রসন্নতা প্রদশনে 
উন্মুখ হুইয়। অষ্রহাঁস্য করিতে আরম্ভ করিলেন । এ সময় স্থরগণ ভগবতী 
পার্বধভী ও রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন । দক্ষযজ্ঞ বিনাশন দেবা- 

দিদেব মহাদেব ও পার্বতী দেবগণের শুৰে তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হই- 

লেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহুও পুনর্কার প্রক্কৃতিস্থ হইল। সেই র্ুদ্রদেবই 
শিব, অগ্নি ও সর্ধবেভাঁ। তিনি ইন্দ্র, বাযু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বিছ্যুৎ্। 

তিনি ভব, পর্জন্য ও নিম্পাপ। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, ঈশান ও বরণ । তিনি 

কাল, অস্তক, মৃত্যু, যম, রাত্রি ও দিবা । তিনি মাসার্ধ, মাস, খতু সমূহ, 
সন্ধ্যাদ্বয় ও সন্বংসর। তিনি ধাত।, বিধাত।, বিশ্বাআা! ও বিশ্বকর্মকারী। 

তিনি স্বয়ং অশরীরী ভইয়াও সকল দেবগণের আকার স্বীকার করিয়া 

থাঁকেন। তিনি দেবগণের স্তবনীয়। তিনি এক প্রকার, বহু প্রকার 

শত প্রকার, সহত্ প্রকার ও শত সহত্র প্রকার। বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ 

কহির| থাঁকেন, ষে তাহার ঘোরা ও শিবা নামে ছুই মুর্তি আছে। প্র 
ুক্তিদ্ধয় অ।বার বহুপ্রকার হইয়া থাকে । অগ্রি, বিষুত ও ভাস্করই তাহার 

ঘোর] মুত্তি এবং সণিল, চন্দ্র ও জ্যোতিঃপদ্াার্থ সমুদারই তাহার সৌম্য 
মুন্তি। বেদাঙ্গ, উপনিষণ্জ পুরাঁণ ও অধ্যাজ্ম নিশ্চর মধ্যে যাহা নিতাস্ত 

গুঢ আছে, তাহই দেব মহেশ্বর। তিনি বতল ও জন্ম বিবর্জভিত। 

হে ধনগ্তয়! সেই ভূহভাবন ভগবাঁন শিব এইরূপ ॥ আমি সহমত 
বৎসরেও তাহার সমস্ত গুণ কীর্তন করিতে সমর্থ নহি। সেই শরণাঁগতাঁ- 

নুকম্পী দেবাদিদেব শরণাগত ব্যক্তি সব্বগ্রহ গৃহীত ও সবর্পাগ সমন্বিত 
হইলেও তাহার উপর প্রীত হুইয়] তাহারে মুক্তি প্রদান করিয়া থাঁকেন। 

তিনি মন্ুষ্যদিগকে আযু, আরোগা, খরশ্বধ্য, বিস্ত ও সমগ্র অভিলাষ 
প্রদ্দান এবং পুনরায় প্রত্যাহরণ করিয়া! থাকেন । ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে 

তাহারই শব্ধ বিদ্যমান আছে। ভিনি মানবগণের শুভ ও অশুভ 

বিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়্াছেন। তিনি স্বীয় ঈশ্বরত্ব প্রভাঁবে সমুদয় অভি 
লধষিত বিষয় লাভ কব্পিতে পারেন। তিনি মহুতের ঈশ্বর ও মহেশ্বর, 

. তিনি বহুতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাহার 
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আস্যদেশ সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হইর1 তোঁরময় হবিঃ পান করত: বড়বামুখ, 

নামে কীর্ডিত হইতেছে । তিনি প্রতিনিয়ত শ্শানে বাস করেন। মান- 

বেরা সেই বীরস্থলে তাহার পুজ1 করিয়া থাকে । দেই ঈশ্বরের উজ্জল . 
ভয়ঙ্কর বহুতর রূপ আছে । মন্ুষ্যেরা এ সমস্ত রূপের উপাপন। ও বর্ণন। 

করিয়া*থাকে । লোকে তাহার কার্যের মহত্ব ও বিভূত্ব প্রযুক্ত বহুতপ্ন 

সার্থক নাম কীর্ডন করে! বেদে তাহার শতক্দ্রীয় স্তব, অনন্ত, ক্ুদ্রমন্ত্ 

উল্লিখিত হইক্সাছে । তিনি দ্রিব্য ও মানুষ অভিলাষ সকল প্রদান করিয়া 

থাকেন। সেই বিভ্ু এই বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত হইয়৷ রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ 

ও মহর্ষিগণ তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া! বীর্ভন করেন। তিনি দেবগণের 

আদি। তাহার মুখ হইতে হুতাশন প্রাছুভূতি হুইয়াছেন। তিনি নির- 
স্তর পশুপালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া "ও পশুদিগের উপর আধিপত্য 

বিস্তার করেন। এই নিমিত্ত লোকে তাভাকে পশুপতি বলিয়া! নির্দেশ 

করিয়া থাকে । তাহার লিঙ্গ নিত্য ব্রহ্গচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান 

করিতেছে এবং তিন সতত লোক সকলকে উৎসবযুক্ত করেন, এই 

নিমিত্তই লোকে তীহাকে মহেশ্বর বলিয়া] কীর্তন করে। খারষ, দেবত! 
অঞ্দরা ও গন্ধর্বগণ তাহার লিঙ্গের অর্চনা] করিয়া থাকেন। সেই লিঙ্ 

উন্নতভাবে অবস্থিত আছে। উহা পৃজিত হইলে মহেশ্বর আনন্দিত 

হুইয়! থাকেন। ত্রিকাল মধো মহাআ। মহেশ্বরের স্থাবর জঙ্গমাস্মক 

বহুতর রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্তই তিনি বহরূপ বলিয়।, অভিহিত *৭ 

হইয়া থাকেন। তিনি একাক্ষি দ্বার জাজল্যমান বা সব্ধত্র অক্ষিমর* 

হইয়) অবস্থান করিতেছেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লোক মধ্যে 

প্রবেশ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত লোকে তাহাকে সর্ধ বলিয়া কীর্তন 

করিয়! থাকে । তিনি ধুত্ররপ, এই নিমিত্ত ধূর্জটি বলিয়! প্রসিদ্ধ এবং 
তাহাতে বিশ্বদেব অবস্থান করিতেছেন বলিয়। তিনি বিশ্বরূপ নামে 

প্রখ্যাত হইয়াছেন। তিনি সর্বকাধ্যে অর্থ সকল পরিবদ্ধিত ও মানব- 

গণের মঙ্গল অভিলাষ করেন, এই নিমিত্ত শিবনামে প্রসিদ্ধ আছেন। 

তিনি সহত্রাক্ষ, অযুতবক্ষ ও সর্বত্র অক্ষিমৎ। তিনি এই মহৎ বিশ্বকে 

প্রতিপালন করিতেছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাহাকে মহাদেৰ বলিয়া 

নির্দেশ করিয়; থাকে । সেই ভুবনেশ্বর ত্রিলোক প্রতিপালন করিতেছেন 

ৰ্লিয়া ভ্রান্বক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । তিনি প্রাণের উৎপত্তি ও 

স্থিতির কারণ এবং সমাধি দ্বার সাক্ষিরূপ হইয়£ও অবিরত রহিয়াছেন 

“বলিয়া লোকে' তাহাকে স্থাণু,নাঃ্স কীর্তন করিক্ক। থাকে। চত্ত্র,ও 
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সুর্যের আঁকাশকীর্ণ তেজোরাশি তাহার কেশশ্বর্ূপ হওয়াতে তিন্গি, 
ব্যোমকেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কপি শব্দের অর্থ শেষ ও বৃষ 
শবের অর্থ ধর্ম, মহাত্মা মহাদেব শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম স্বরূপ বলিয়া বুষাকপি 
নামে বিখ্যাত আছেন। তিনি ত্রহ্মা, ইন্দ্র, বরণ, যম ও কুবেরাক 
নিগ্রহ করিয়া সংহার করেন বলিয়] লোকে তাহাকে হর নামে, কীর্তন 
করে। তিনি উল্মীলিত নেত্রদ্বয় হইতে বলপুর্দক ললাটে নয়ন সৃষ্টি 

করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ত্র্যন্বক নামে কথিত হইয়া থাকেন। তিনি কি 

পাপাত্মা কি পুণ্যশালী সমুদয় শরীরীর শরীরে সমভাবে প্রাণ, অপান 

ত্বতি পাচ প্রকার বাধুবপে অবস্থান করিতেছেন। বিনি মহাদেবের 

বিগ্রহপুজ1 ও লিঙ্গার্চন করের, তাহার নিত্য লক্ষ্মী লাভ হয়। তাহার 

কেবল এক পদ অগ্নিময় ও অন্য পদ সোমময়, এমন নহে, সমুদাত্র 

শরীরেই অপ্ধাংশ অগ্রিময় ও অর্ধাংশ সোমময় বলিয়া কখিত আছে। 

তাহার অগ্রিময় দেহ দেবগণ ও মানবগণ অপেক্ষা অধিক দীপ্ডতিমান। 

মহাম্মা। মহাদেবের যে মঙগলদায়িশী মুষ্টি আছে, তিনি সেই মুক্তি ধারণ 
পূর্বক ব্রহ্গচর্য্যান্ুষ্ঠান এবং তাহার থে ঘোরতর মুর্তি আছে, তাহা ধারণ 

পূর্বক সকলকে সংহার করেন। তিনি দহনশীল, তীক্ষু, উগ্র, প্রতাপ* 

শালী এবং মাংস শোণিত ও মজ্জা ভোভী বলিয়। রুদ্র নামে উক্ত হইয়! 

থাকেন। 

হে ধনঞয়! তুমি সংগ্রামকাঁলে যে পিনাকধারী দেবদেব মহাঁদেবকে 

' তোমার অগ্রভাগে অবস্থিত ও শক্র সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়াছ, এই তাহা'রই 

গুণ কীর্তন করিলাম। তুমি সিন্ধুরাজ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে,ক্ঞ্চ ভাহারেই 
তোমায় স্বপ্নে গ্রদশিতি করিয়াছিলেন। এ ভগবানই সংগ্রামে তোমার 
অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া! থাঁকেন। তুমি যাহার প্রদত্ত অন্ত্রের প্রভাৰে 

দানবগণকে সংহার করিয়াছে; তোমার নিকট দেব দেবের ধন্য বশস্য 

আধুষ্য পরম পবিত্র বেদসম্মিত শহরুত্রীয় ব্যাখা করিলাম । মে ব্যক্তি 

নিরস্তর এই সর্বার্থ সাধক সর্ধ পাপনাশক ভয়ছুখে নিবারণ পবিত্রচতুর্কিধ 

স্তোত্র শ্রবণ করে, সে সমস্ত অরাতিগণকে পরাভবৰ করিয়া শিবলোকে 

পৃজিত হয়। যেব্যক্তি নিবস্তর পরম যন্ত্র সহকাবে, ভগবান্, মহাদেবের 

মঙগলপ্রদ সামরিক দিব্য চরিত ও,শত কুদ্রীয় পাঠ ৰা শরণ পূর্বক বিশ্বে- 

“শ্বরের প্রতিভক্তি প্রদর্শন কবে, *দব দেব ত্রিনয়ন প্রনন্ন হইয়! তাহাকে 

'অভিলযিত বব প্রর্দান। করেন। হে ধনঞ্রয়। এক্ষণে তুমি গমন পূর্ব ক 
সমন স্যুদ ত হ91 মহাক্মা বাজাদৰ বাহীর পাঙ্গহ মন্ত্রী ও রক্ষণ 
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স্তাঁহাঁর কখনই পরাঁভব হইবার জন্ভাৰনা নাঁই। হে রাজন! পরাঁশর 

নন্দন বেদব্যাস যুদ্ধক্ষেত্রে ধনঞ্য়কে এই কূপ বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন। | 

হে মহারাজ! মহাঁবলশালী আচাধ্য দ্রোণ পাচ দিবস তুমুল সংগ্রাম 
করিফ! দেহ ত্যাগ করত ব্রহ্লোকে গমন করিলেন। বেদাধ্যয়নে যে ফল, 

এই দ্রোণ পর্ব অধ্যয়নেও সেই ফল। এই পর্ষে নির্ভয় চিত্ত ক্ষত্রিয়গণের 
যশ বর্ণিত এবং ধনগুয় ও জনার্দনের জয় বীর্তিত হইয়াছে । এই পর্ঝ প্রতি 
দিন পাঠ বা শ্রবণ করিলে, মহাপাপ লিপ্ত পুরুষও পাপ হইতে বিমুক্ত 

হইয়া মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় । ইহা শ্রবণ বা পাঁঠ নিশ্চয়ই বিপ্রগণের যজ্ঞ 

ফল লাভ, ক্ষত্রিয়গণের তুমুল যুদ্ধে বিজষ লাভ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের ধন 
পুত্রাদী অভিলধিত বিষয় লাভ হইয় থাকে) 

নারারণান্ত্র মোক্ষ পর্ব সম্পূর্ণ । 

দ্রোণপব্ধ সমাপু। 














